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Święta Zmartwychwstania Pańskiego — to czas radości i nowych nadziei.
Życzę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Krakowskiej,
żeby były one okazją do przyjaznych spotkań, uśmiechu i odpoczynku.
Niech optymizm i energia
umocnią Państwa wiarę w siebie i własne możliwości,
a wraz z budzącą się przyrodą odrodzą się plany i marzenia.
Jan Kazior
Rektor Politechniki Krakowskiej

Fot.: Jan Zych

SŁOWO REKTORA
Szanowni Państwo,
Drodzy Pracownicy, Studenci, Wychowankowie
i Przyjaciele Politechniki Krakowskiej
Za nami sesja egzaminacyjna, obrony prac inżynierskich oraz rekrutacja na studia II stopnia, a także ważne wydarzenia związane
z upamiętnieniem postaci Tadeusza Kościuszki, patrona Politechniki Krakowskiej.
24 marca, tradycyjnie szlakiem pomników pamięci Naczelnika,
po raz 41. pobiegli reprezentanci uczelni i służb mundurowych.
W marcu PK była też gospodarzem międzynarodowej konferencji
naukowej pt. „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności”. Była to jedna z imprez w ramach ogłoszonego przez Senat i Sejm Rzeczypospolitej, a obchodzonego także
przez PK, Roku Tadeusza Kościuszki. Podczas konferencji kilkanaście referatów wygłosili prelegenci z wielu krajowych ośrodków
akademickich oraz z Macquarie University w Australii i Kościuszko Museum w Solurze (Szwajcaria). Obradom towarzyszyły też
tematyczne wystawy.
Jednym z wydarzeń, oczekiwanych ostatnio ze szczególnym zainteresowaniem, było prezentowanie założeń do nowej ustawy „Prawo
o szkolnictwie wyższym”, regulującej funkcjonowanie polskich uczelni. Założenia przygotowane przez trzy zespoły ekspertów zostały
przedstawione 1 marca br. na Politechnice Warszawskiej. Na podstawie wyników prac ekspertów ministerstwo ma przygotować projekt
nowej ustawy i przedstawić go we wrześniu, podczas Narodowego
Kongresu Nauki w Krakowie. Wprawdzie zespoły, które pracowały
nad założeniami nowej ustawy, proponują różne podejście do zmian,
jednak w ich programach są punkty wspólne. Eksperci zgadzają się, że
system szkolnictwa wyższego w Polsce wymaga głębokiej przemiany.
Wśród najważniejszych propozycji znalazł się m.in. postulat podziału szkół wyższych na trzy grupy: badawcze, badawczo-dydaktyczne
i dydaktyczne. Podział ten zależałby od strategii uczelni i jakości prowadzonych przez nią badań naukowych. Zakłada się też wzmocnienie
roli rektora i zmianę sposobu jego wybierania. Proponuje się także, by
przy uczelniach istniały rady powiernicze z przedstawicielami interesariuszy zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat projektów
są dostępne m.in. na stronie resortu nauki.
Mając na uwadze nowy, obowiązujący od 1 stycznia br. algorytm podziału dotacji podstawowej oraz założenia do nowej ustawy, na lutowym posiedzeniu Senatu PK przedstawiłem założenia do programu rozwoju uczelni w latach 2017–2021. Program
ten — w moim przekonaniu — musi odpowiadać wyzwaniom
współczesnej gospodarki i rynku pracy, musi być przy tym realny i zapewnić płynność finansową uczelni. Misja oraz strategia
szkoły wyższej są odmienne od strategii przedsiębiorstw zorientowanych na zysk. Nie oznacza to jednak, że wykorzystanie pewnych
mechanizmów znanych z organizacji biznesowych nie okaże się
przydatne, aby i szczególna misja uczelni mogła być realizowana
skuteczniej. Kadra akademicka oraz studenci stanowią najważniejsze zasoby szkoły wyższej, są wartością, która decyduje o jakości
działalności edukacyjnej i badawczej uczelni oraz o sposobie realizacji jej misji i strategii rozwoju. Uczelnia jest tak dobra, jak
naukowcy i studenci, których zdoła przyciągnąć. I dlatego właśnie
w swoim wystąpieniu tak dużo miejsca poświęciłem rozwojowi
kadry, zwłaszcza ścieżce kariery zawodowej adiunktów, a także
polityce rekrutacyjnej, uwzględniającej niż demograficzny i konieczność utrzymywania dla całej uczelni wartości wskaźnika
dostępności dydaktycznej na poziomie 13 (lub — jeżeli to będzie
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nieosiągalne — na poziomie najbardziej do
niego zbliżonym od strony wartości mniejszych). Zasadniczym i realnym celem dla
nas wszystkich jest więc spełnienie warunków, które pozwolą osiągnąć status uczelni
badawczo-dydaktycznej, zgodnie z definicją
zaproponowaną w nowej ustawie.
Gdy piszę te słowa, nie mam jeszcze kompletu informacji o wynikach oceny nauczycieli
akademickich na poszczególnych wydziałach PK. Wierzę
jednak, że wypadła na tyle pozytywnie, by być dobrym prognostykiem przed oceną parametryczną jednostek naukowych. Pragnę bardzo podziękować wszystkim pracownikom zaangażowanym w jak
najlepsze przygotowanie ankiet parametryzacyjnych. Tegoroczna
ocena ma dla nas kolosalne znaczenie — zależy od niej nie tylko wysokość dotacji na badania naukowe i zachowanie prestiżu PK. Wpłynie ona na wysokość dotacji podstawowej, warunkującej wysokość
naszych wynagrodzeń, ale również możliwość rozwoju uczelni.
Uwzględniając wyzwania gospodarki, należy docenić fakt, że po
raz trzeci spółka celowa Politechniki INTECH zorganizowała Dzień
Wynalazków. W tegorocznej edycji wydarzenia, które poświęcono
promocji rozwiązań służących bezpieczeństwu i zdrowiu, wzięła
udział liczna reprezentacja PK i przedstawicieli innych ośrodków naukowych. I tak w pawilonie konferencyjno-wystawowym
„Kotłownia” prezentowali się twórcy bioaktywnych leków na depresję i chorobę Alzheimera, ekologicznych kosmetyków, autorzy
biblioteki przetwarzania dźwięku dla służb ratowniczych czy odkrywcy aerożeli chitozanowych do hodowli tkanek. Wśród innych
naszych naukowych osiągnięć, które w ostatnim czasie zyskały
uznanie, jest też pomysł doktorantki PK Magdaleny Malinowskiej,
laureatki nagrody specjalnej w Ogólnopolskim Konkursie „Student
— Wynalazca”. Doceniono jej prace nad nową pochodną lupeolu.
Chciałbym również pogratulować dr inż. Władysławie Marii
Francuz, która otrzymała tytuł Człowieka Roku 2016 „Gazety
Krakowskiej”. Została uhonorowana za wielką pasję i wieloletnie
zaangażowanie w edukację artystyczną dzieci oraz za działania na
rzecz aktywizacji seniorów. Dr inż. Władysława Maria Francuz
pracuje na PK od 27 lat. W latach 1994–2014 była dyrektorem
Centrum Pedagogiki i Psychologii PK, a od 2010 r. koordynuje
działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku PK. Jej aktywność, zaangażowanie i identyfikacja z PK mogą być wzorem dla młodszych
nauczycieli akademickich.
Dbając o poziom badań naukowych, nie zapominamy o promocji naszej oferty dydaktycznej. W ostatnim czasie byliśmy obecni
na targach edukacyjnych m.in. w Brzesku, Oświęcimiu, Rzeszowie, Sanoku i Lublinie, Nowym Sączu, Wieliczce, Katowicach,
Żywcu i oczywiście w Krakowie. 30 marca zaprosiliśmy zaś młodzież na dzień otwarty Politechniki Krakowskiej, by zaprezentować
naszą ofertę dydaktyczną i warunki rekrutacji na rok akademicki
2017/2018.
To już ostatnie spotkanie z Państwem na łamach „Naszej Politechniki” przed przypadającymi w kwietniu świętami — proszę
przyjąć życzenia radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Jan Kazior

www.nasza.pk.edu.pl
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Historia malowana — opowieść
o insurekcji kościuszkowskiej
ujęta w panoramę
Sukces obrazu przedstawiającego oficjalny początek insurekcji był tak duży,
że Michał Stachowicz musiał wracać do tematu wielokrotnie, wykonując
wiele replik
MONIKA BOGDANOWSKA
Czasy insurekcji kościuszkowskiej szczególnie mocno odcisnęły swe piętno na ziemi krakowskiej. To tu ogłoszono jej początek, tu odbyła się pierwsza, a do tego zwycięska bitwa. Na
kolejne sto lat Kraków pozostał symbolem niepodległościowego zrywu, wiążąc pamięć o dawnej świetności z postacią
Tadeusza Kościuszki — wodza, którego prochy spoczęły na
Wawelu, oraz z miejscem, gdzie wdzięczni rodacy usypali kopiec — górujący nad miastem symbol szacunku dla Naczelnika i wierności jego dziełu. Wydarzenia i postacie insurekcji
stały się fundamentem narodowego mitu, wokół którego budowano tożsamość w literaturze i w sztukach plastycznych.
Bezpośrednią inspiracją do napisania tego artykułu stały się
dwa malarskie przedstawienia autorstwa Michała Stachowicza;
te, na których ich bezpośredni świadek przedstawił moment
przysięgi składanej przez Kościuszkę oraz paradę zwycięskich
wojsk po bitwie pod Racławicami. Jak wiemy z przekazów historycznych, wydarzenia te dzieliło zaledwie kilkanaście dni,
oba stały się na wiele dziesięcioleci symbolami nadziei dla niepodległościowego ducha, oba też odbyły się w scenerii krakowskiego Rynku. Z tego właśnie powodu w niniejszym artykule
oparto się z jednej strony na literaturze kościuszkowskiej, z drugiej — na opracowaniach poświęconych autorowi obrazów.
Dzieje powstania kościuszkowskiego w aspekcie powiązań z Krakowem były wielokrotnie opisywane, także przez
bezpośrednich uczestników. Zawężając obszar badawczy tylko do pierwszych dni insurekcji, to jest od chwili przysięgi po
zwycięstwo pod Racławicami, należy wspomnieć szczegółowo
opisany przebieg dnia 24 marca 1794 r. w opracowaniu Wojciecha Bartla1. Dopełnieniem obrazu miasta jako organizmu
społeczno-gospodarczego w okresie powstania jest artykuł Janiny Bieniarzówny, zamieszczony wśród innych materiałów
w publikacji z sesji Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa2. Natomiast o miejscach związanych w Krakowie
1
W. M. Bartel, „O Kościuszce i jego spotkaniach z Krakowem” [w:] „Kościuszce w hołdzie”, pod red. Mieczysława Rokosza, Biblioteka Krakowska,
Nr 133, s. 13–84.
2
J. Bieniarzówna, „Kraków w 1794 roku” [w:] „Kraków w powstaniu kościuszkowskim. Materiały sesji naukowej odbytej 28 maja 1994”, pod red.
J. M. Małeckiego, seria: „Rola Krakowa w Dziejach Narodu”, Kraków 1996,
s. 7–28.

www.nasza.pk.edu.pl

Ilustracja 1. Michał Stachowicz „Przysięga Tadeusza Kościuszki na
rynku krakowskim 24 marca 1794 r.”, około 1804 r., gwasz. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

z postacią Naczelnika pisze Piotr Hapanowicz w publikacji
niedawno wydanej przez Komitet Kopca Kościuszki3.
Bezpośrednio z tematem artykułu wiążą się dwa opracowania. Pierwsze, autorstwa Jerzego Banacha, poświęcone jest
ikonografii Rynku Głównego w Krakowie4, drugie, to obszerna,
dwutomowa monografia na temat Michała Stachowicza, opracowana przez Zbigniewa Michalczyka5. Banach jako pierwszy
zwrócił uwagę na interesujący zabieg perspektywiczny, zastosowany przez Stachowicza, umożliwiający mu pokazanie całego obszernego wnętrza urbanistycznego. Michalczyk, omawiając przedstawienia, które są tematem niniejszej rozprawy,
koncentruje się na ich analizie formalno-stylistycznej.
Warto przyjrzeć się uważniej wskazanym przez Banacha obrazom, mając równocześnie w świadomości, jak dziś
3

P. Hapanowicz, „Krakowskim szlakiem Tadeusza Kościuszki”, Kraków 2010.
4
J. Banach, „Ikonografia Rynku Głównego w Krakowie”, t. 1, Kraków 1998.
5
Z. Michalczyk, „Michał Stachowicz (1768–1825). Krakowski malarz
między barokiem a romantyzmem”, t. 1–2, Warszawa 2011.
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postrzegana jest twórczość Michała Stachowicza. Może się bowiem okazać, że ten „starszy prowincjonalnego cechu malarzy o niespełnionych ambicjach akademickich”, ten, który stał
się „narodowości naszej malarzem”6 zastosował pewne zabiegi, pozwalające nieco inaczej spojrzeć na domniemane warsztatowe nieporadności. Czy nie są one aby świadectwem pionierskiego podjęcia trudnego wyzwania ukazania panoramy?
Dodajmy: wyzwania mistrzowsko zrealizowanego dopiero po
niespełna stu latach przez malarzy, którzy podjęli narodowy
mit insurekcji w „Panoramie racławickiej”.

Malarz
Postaci Michała Stachowicza poświęcono spory artykuł
w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1860 r. Towarzyszy mu ilustracja autorstwa Wojciecha Gersona, przedstawiająca konterfekt krakowskiego malarza7. Warto zajrzeć do tego opracowania, gdyż świetnie ilustruje swoistą legendę, jaką obudowano
postać Stachowicza. Biogram, choć napisany na długo przed
słynnym hitchcockowskim bon motem, zaczyna się zgodnie
z zaleceniami mistrza suspensu: już sam moment przyjścia na
świat miał obrać sobie przyszły ilustrator dziejów Polski mocno niedogodny, a przy tym wyjątkowy: 14 sierpnia 1768 r. Od
lipca Kraków pozostawał w rękach konfederatów barskich.
Po pierwszym odporze sił rosyjskich 22 lipca — brał w nim
udział zdesperowany Marcin Oracewicz i jego guzik — wrogie wojska przegrupowywały się w rejonach Kazimierza.
Kilka dni po narodzinach dziecka u Stachowiczów zaczęła się bitwa, zakończona zdobyciem i poddaniem miasta Rosjanom. Walki nie oszczędziły rodziny chłopca, zginąć miało
czterech jego braci. I tak rodzice zostali z jednym tylko nowo
narodzonym potomkiem, któremu wszak los powierzył szczególną rolę. Pierwszym znakiem pomazaństwa był fakt nagłej
utraty i równie niespodziewanego odzyskania głosu przez małoletniego Michała. Ogólnie jednak dziecko było słabego zdrowia, co jak wiadomo, sprzyja zazwyczaj rozwojowi innych niż
fizyczne przymiotów. Mały Stachowicz sporo czasu poświęcał
więc „robotom ręcznym”, a że jego manualna biegłość zwróciła
uwagę rodziców, postanowili oddać syna na terminowanie do
malarskiej pracowni Franciszka Ignacego Molitora.
Później edukacją młodego adepta sztuki zajmował się Kazimierz Mołodziński, podobnie jak Molitor zasłużony w podnoszeniu walorów artystycznych wnętrz krakowskich kościołów.
Dobór kierunku edukacji nie powinien dziwić, ojciec Michała
był drukarzem, a rzemiosłem malarskim parał się Marcin Stachowicz, zapewne stryj chłopca8. Artystyczne tradycje podtrzymywał w późniejszych czasach syn malarza — Teodor Baltazar, który także wspomagał ojca w natłoku zamówień. Wedle
Ludwika Buszara — autora wspomnianego artykułu w „Tygodniku Ilustrowanym” — do podjęcia pogłębionych studiów
malarskich w Warszawie zachęcać miał Stachowicza późniejszy kierownik Katedry Rysunku i Malarstwa na Uniwersytecie
Wileńskim, sam Franciszek Smuglewicz, który w drodze powrotnej z Rzymu (1784 r.) zatrzymał się w Krakowie.

Stachowicz podjął jednak decyzję, która, jak się okazało, stała się kluczowa nie tylko dla jego życia, ale również
wpłynęła na naszą znajomość tych czasów. Lat, w których
przyszło mu żyć. Postanowił pozostać w Krakowie. No i dobrze, bo „(…) czyby wśród aﬀektacyi i galanterii w sztuce,
jaka podówczas panowała w stolicy, nie był stracił głębokiego poczucia narodowego obyczaju”9 — spekuluje Buszar.
Odrzucając wejście w świat bliższy europejskim salonom
i lukratywnym zamówieniom, o które zawsze było łatwej
przy królewskim dworze, młody malarz wybrał przyszłą
drogę — miał się stać świadkiem ważnych wydarzeń, malarskim dziejopisem Krakowa.
W przytoczonej hagiografii fakty w wielu miejscach ustępują przeinaczeniom i daleko idącym interpretacjom. I tak na
przykład, dokładnej daty narodzin Stachowicza nie znamy,
ochrzczony został w październiku, więc wersja z narodzinami pod koniec września wydaje się bardziej prawdopodobna,
natomiast wobec zniszczenia ksiąg zmarłych parafii Mariackiej, nie można potwierdzić faktu śmierci jego braci10. Jednak
w kontekście dalszych rozważań wskazanie na fakt budowania aury niezwykłości wokół postaci malarza jest jednak ważne — mówi bowiem o tym, jak był on postrzegany przez sobie współczesnych, jak i przez Polaków żyjących później, już
w okresie zaborów; przez tych, którzy nie pamiętali czasów
przedrozbiorowych. Wedle tej narracji opatrzność, sprowadzając Stachowicza na świat w dziejowym momencie, przeznaczyła mu ważne zadanie: dokumentowanie wielkich wydarzeń i ludzi.
Zostawiając na boku kabalistyczne rozważania o przeznaczeniu i opatrzności, warto zwrócić uwagę, że życie,
aktywność zawodowa Stachowicza przypadły na czasy dramatycznych wydarzeń. By wymienić tylko najważniejsze,
które dotknęły go bezpośrednio: walki o miasto za czasów
konfederacji barskiej, upadek państwowości, insurekcja kościuszkowska, rozbiory, przemarsz wojsk Napoleona, stacjonowanie w Krakowie księcia Pepi, proklamacja Księstwa
Warszawskiego, ustanowienie Wolnego Miasta Krakowa.
Stachowicz był świadkiem zarówno chwil chwały w dziejach miasta i ojczyzny, jak i narodowych dramatów: widział
Kościuszkę i najważniejszych uczestników przysięgi. Krótko potem przyszło mu przeżywać klęskę pod Szczekocinami i uczestniczyć w pogrzebie generała Józefa Wodzickiego,
z którym kilka miesięcy wcześniej święcono w Krakowie
insurekcyjne szable, wreszcie jemu właśnie zlecono
przygotowanie ozdobnych paneli dekorujących katafalk
Naczelnika, ustawiony w katedrze wawelskiej podczas uroczystości pogrzebowych w 1818 r.
Losy malarza splotły się z aktywnością wybitnych postaci tamtych czasów. Oto na zamówienie Sebastiana Sierakowskiego wykonał malowidła ścienne i obrazy do Sali Jagiellońskiej Collegium Maius. Ich tematem była wspaniała przeszłość
uczelni. Natomiast Jan Paweł Woronicz zlecił mu wykonanie
dekoracji malarskich we wnętrzach Pałacu Biskupiego. Ich
częścią był tzw. Gabinet Historyczny, z cyklem malowideł
opisujących dzieje Polski11. Dzięki złożonemu treściowemu

6

Z. Michalczyk, t. 1, op. cit., s. 283.
Zob.: L. Buszar, „Michał Stachowicz”, Tygodnik Ilustrowany 1860, nr 28
(t. 1) [Warszawa, 26 marca / 7 kwietnia].
8
Zob.: Z. Michalczyk, t. 1, op. cit., s. 267.
7
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9

L. Buszar, op. cit.
Zob.: Z. Michalczyk, t. 1, op. cit., s. 269.
11
Zob.: Ibidem, s. 145–156; s. 156–208.
10
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motywy cieszyły się wyjątkową popularnością,
oba związane były z pierwszymi dniami insurekcji, a ich scenerią był krakowski Rynek. Były
to „Przysięga Kościuszki” i „Wprowadzenie na
Rynek w Krakowie armat i jeńców zdobytych
pod Racławicami”. Przyczyn popularności tych
właśnie motywów należy poszukiwać w rosnącym zapotrzebowaniu na sztukę narodową,
tworzoną w czasie zaborów ku pokrzepieniu
serc. Niemniej wspomnieć należy także, iż liczba replik pozostawała w odwrotnej proporcji do
zamożności artysty. Ambroży Grabowski, który
Stachowicza znał osobiście, wspomina, jak to
szukając zarobku, „artysta z braku innego zajęcia rysunki te rozmnażał”15. Nie podpisywał ich
jednak z obawy przed reperkusjami ze strony
władz zaborczych.
Widok na Rynek od strony wylotu ulic Szewskiej, w stronę miejsca przysięgi TadeKończąc wątek ogólnie charakteryzujący
usza Kościuszki. Fot.: Jan Zych
postać i tło, na którym pojawia się twórczość
Michała Stachowicza, warto ponowić pytanie
Buszara, może nieco zmodyfikowane: czy w innym miejscu
programowi, którego autorem był Woronicz, powstał unikatomiałby malarz więcej tematów do zilustrowania, czy znalazłwy zespół, należący do „najciekawszych i najwybitniejszych
by dla nich lepszą scenerię nad wspaniałą architekturę dawdzieł sztuki polskiej XIX wieku”12.
nego królewskiego miasta i lepsze rekwizyty nad jego histoOgromna pracowitość, umiejętność wychwytywania tak
ryczne pamiątki?
codziennych sytuacji, jak i dokumentowania ważnych wyDo spraw twórczości autora „Przysięgi” jeszcze wrócimy,
darzeń oraz liczne repliki najpopularniejszych przedstawień
w tym miejscu pora wprowadzić na scenę głównego bohatera.
uczyniły ze Stachowicza twórcę rozpoznawalnego i często
kopiowanego. Malarz tworzył nie tylko gwasze, akwarele czy
obrazy olejne, był również sprawnym rysownikiem. Jego ryPrzysięga
sunki wykorzystywano jako ilustracje w gazecie „Pszczółka
Postać Naczelnika, który wrócił do Polski jako bohater wojen
Krakowska”, co z kolei pozwala nazwać go prekursorem kraw Ameryce, m.in. po to, by zrzec się godności generalskich
kowskiej ilustracji prasowej13. Gdy malarz umierał w 1825 r.,
na znak protestu po przystąpieniu króla do konfederacji tarbył postacią znaną i niezwykle szanowaną, a ponadto nauczygowickiej, była szeroko znana i szanowana. Informacje na tecielem rysunku w Liceum św. Barbary.
mat sytuacji w kraju otrzymał Kościuszko od konspiratorów,
Niektóre spośród obrazów Stachowicza cieszyły się zaz którymi spotkał się w Dreźnie na początku 1794 r. Głównym
interesowaniem i zyskały szczególną popularność, a wobec
niemożności innego ich reprodukowania konieczne było wy15
Cyt. za: Z. Michalczyk, „Michał Stachowicz…”, t. 1, op. cit., s. 85.
konywanie replik. Spośród wielu oferowanych scen14 dwa
12

Ibidem, s. 208.
Zob.: Ibidem, s. 125.
14
Stachowiczowi zawdzięczamy upowszechnienie, a być może
nawet stworzenie pierwowzorów alegorycznych kompozycji, jak np.
Święty Michał Archanioł w stroju polskim czy wyobrażających upadek
państwa — „Grób Ojczyzny” i „Polska w kajdanach”, potem chętnie
powtarzanych przez wielu artystów, m.in. Smuglewicza. W tych symbolicznych kompozycjach powraca postać Naczelnika, zapewne jednej
z najważniejszych postaci, z jaką przyszło się Stachowiczowi spotkać.
W scenie „Grób Ojczyzny” to właśnie Kościuszko powstrzymuje skutą
kajdanami kobietę, alegorię Polski, przed wtrąceniem do grobu. Z. Michalczyk przypisuje stworzenie tej koncepcji Sebastianowi Sierakowskiemu lub Franciszkowi Smuglewiczowi, natomiast H. Widacka łączy
ją z samym Stachowiczem. Warto też wspomnieć, że przedstawienia
te cieszyły się sporą popularnością — duży obraz Smuglewicza dekorował pałac Mieroszewskich w Krakowie: przedstawił na nim malarz
odzianą na biało Polonię, przed którą klęczy Kościuszko wraz z reprezentantami trzech stanów: szlachcicem, mieszczaninem i chłopem.
Zob.: H. Widacka, „Alegoria upadku Ojczyzny po trzecim rozbiorze”
[on-line]. Dostępny w Internecie: <http://www.wilanow-palac.art.pl/
alegoria_upadku_ojczyzny_po_trzecim_rozbiorze.html>; Z. Michalczyk, „Michał Stachowicz…”, t. 1, op. cit., s. 97.
13
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Ilustracja 2. Michał Stachowicz, „Przysięga Kościuszki”, około 1821 r.,
olej, płótno. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Repr.:
Pracownia Fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie
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zagrożeniem były plany zmniejszenia liczebności polskiej
armii. Sprzeciwiając się tej decyzji, posłuszeństwo wypowiedział dowódca brygady kawalerii — generał Antoni Madaliński, który na czele swych oddziałów ruszył z Ostrołęki w stronę Krakowa. Tam, w pałacu generała Józefa Wodzickiego,
zaplanowano spotkanie z Kościuszką.
Podczas nocnej narady w grupie miejscowych konspiratorów, wojskowych i znamienitych krakowian ustalono, że
wobec wycofania się z miasta wojsk rosyjskich ogłoszenie
powstania odbędzie się następnego dnia, to jest 24 marca,
na Rynku. Zaczęto o 9 rano od zamkniętej mszy w kościele
kapucynów — podczas niej poświęcono szable, a następnie
ruszono na Rynek. Tam też wobec zgromadzonych wojsk,
mieszczan, kongregacji kupców i przedstawicieli cechów,
wreszcie licznie zgromadzonych mieszkańców odbyła się
uroczystość. Najpierw Kościuszko przemówił do żołnierzy,
następnie odczytano akt powstania, wreszcie odbyło się ślubowanie. Ten właśnie moment stał się tematem przedstawień
malarskich16.

Obraz
Pierwsze graficzne przedstawienie Kościuszki z wzniesioną
szablą, co interpretowano jako gest przysięgi, powstało w paryskiej pracowni Edme Quenedeya zapewne w 1793 r. z inicjatywy samego Kościuszki17. Było ono szeroko kolportowane
i znane w Polsce, także Stachowiczowi, który motyw ten powielił w jednej z miniatur18. Kolejne, to także dzieło graficzne,
autorstwa Sebastiana Opackiego. W tym ujęciu Kościuszko,
któremu asystuje alegoria Wolności, depcze tarcze herbowe
zaborców19. Jednak obraz Stachowicza — to nie alegoryczna
scena, lecz raczej kronikarski, reporterski zapis przysięgi,
w której biorą udział konkretne osoby w realnym miejscu.
Sukces obrazu przedstawiającego oficjalny początek insurekcji był tak duży, że Stachowicz musiał wracać do tematu
wielokrotnie, wykonując repliki, najczęściej gwaszem. Powstawały one przynajmniej do 1821 r., kiedy to namalował duży
obraz olejny, obecnie eksponowany w Galerii w Sukiennicach.
Znamy więc dzisiaj kilkanaście wersji „Przysięgi”. Do najwcześniej rozpoznanych należą te wykonane w 1795 r.20 Oprzyjmy
się na obrazie ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, datowanym na 1804 r. (Il. 1). Ukazano na nim moment,
w którym Kościuszko, unosząc prawą rękę, wypowiada słowa:
„Przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż
powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz
jedynie dla ochrony całości granic, odzyskania samowładności
Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę”.

Podczas uroczystości Naczelnik ubrany był, wedle opisów
świadków zdarzenia, w skromny strój podróżny: szarą czamarę w zielone paski z szarfą generalską, białą czapkę krakowską, u boku miał przypiętą szablę21. Oczywiście, w ważnej
chwili, przedstawionej na obrazie, Kościuszko nie ma nakrycia głowy. Treść przysięgi odczytuje stojący pośrodku szambelan Aleksander Linowski. Obok znaleźli się jeszcze: Józef
Wodzicki, siedzący konno oficer 2. regimentu pieszego oraz
stojący oficerowie 7. i 9. regimentu pieszego, kawalerii, wreszcie pułki straży przedniej koronnej22. Jednak nie oni — żołnierze i notable — są wyłącznymi świadkami przysięgi, bowiem
faktycznym jej adresatem jest Naród, w scenie upostaciowiony przez nieprzebrany tłum, szczelnie wypełniający Rynek.
Najbliżej widza znalazły się kobiety z dziećmi i mężczyźni
w krakowskich strojach, dalej stoją żołnierze, oni też zwartym
szykiem oddzielają Naczelnika od kłębiącego się po horyzont
pospólstwa23. W rejonie Ratusza przez te ludzkie masy przedziera się kilku jezdnych oraz powóz wiozący zapewne jakąś
znamienitszą osobę.
Wszystko to rozgrywa się w przestrzeni krakowskiego
Rynku. Widzimy więc Ratusz, za nim odwach i Sukiennice, a na ostatnim planie wieże kościoła Mariackiego i pałace
wzdłuż wschodniej ściany. Po stronie prawej i lewej ujęcie
flankują narożniki budynków, sugerujące, że scena odbywa
się u wylotu ulicy. Wrażenie przestrzenności podkreślają widoczne po bokach południowa i północna pierzeja Rynku.
W wersji wcześniejszej, ze zbiorów Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa, na pierwszym planie upozowały się dwa
psy, natomiast na wspomnianym przedstawieniu olejnym
z 1821 r. (Il. 2), zamiast psów widać rozbrykane dzieci. We
wszystkich wersjach całą scenę oświetla mocne, niskie słońce,
którego promienie padają od strony południowej, co zasadniczo odpowiada faktycznemu ustawieniu światła w późnych
godzinach rannych wczesną wiosną.

Bitwa
Kilka dni po złożeniu przysięgi, 1 kwietnia, Kościuszko na
czele sił powstańczych ruszył w stronę Warszawy. Po drodze dołączały kolejne oddziały wojsk regularnych. W Luborzycy przeprowadzono podział na dywizje — małopolską
pod wodzą generała Józefa Zajączka i wielkopolską, prowadzoną przez Antoniego Madalińskiego. Obok 4100 żołnierzy
Kościuszko miał w straży przybocznej jeszcze 200 konnych.
W Koniuszy wojsko zasilili 3 kwietnia prowadzeni przez
21

Zob.: W. M. Bartel, „O Kościuszce…”, op. cit., s. 35.
Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego. Podaję
na podstawie opisu zamieszczonego na stronie Muzeum: Marcin Ochman,
„»Przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku krakowskim 24 marca 1794 r.«
(mal. Michał Stachowicz)” [on-line]. Dostępny w Internecie: <http://www.
muzeumwp.pl/emwpaedia/obraz-przysiega-tadeusza-kosciuszki-narynku-krakowskim-24-marca-1794-r-mal-michal-stachowicz.php>.
23
Według opisów w uroczystości brali udział żołnierze I batalionu
3. regimentu piechoty — w granatowych mundurach z czerwonymi wyłogami i srebrnymi guzikami — pod dowództwem pułkownika Adama
Kczewskiego oraz kompania artylerii — w ciemnozielonych mundurach
z wyłogami czarnymi i złocistymi guzikami, pod wodzą porucznika Kazimierza Małachowskiego. Zob.: P. Hapanowicz, „Krakowskim szlakiem…”,
op. cit., s. 24.
22

16

Zob.: W. M. Bartel, „O Kościuszce…”, op. cit., s. 33–38.
Zob.: Z. Michalczyk, „Wczesna ikonografia Tadeusza Kościuszki i jej
społeczny kontekst w Krakowie przełomu XVIII i XIX wieku: Franciszek
Smuglewicz a Michał Stachowicz” [on-line]. Dostępny w Internecie: <http://
docplayer.pl/17283081-Wczesna-ikonografia-tadeusza-kosciuszki-i-jejspoleczny-kontekst-w-krakowie-przelomu-xviii-i-xix-wieku-franciszeksmuglewicz-a-michal-stachowicz.html>.
18
Zob.: Z. Michalczyk, „Michał Stachowicz…”, t. 1, op. cit., s. 92.
19
Ibidem.
20
Z. Michalczyk wylicza wszystkie znane obrazy (zob.: tenże, „Michał
Stachowicz…”, t. 1, op. cit., s. 77–78) oraz reprodukcje (zob.: tenże, t. 2,
op. cit., s. 164).
17
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generała Jana Ślaskiego chłopi — rekruci dymowi uzbrojeni
w kosy i piki. Siły rosyjskie były nieco większe: 6000 żołnierzy
prowadzili generałowie Denisow i Tormasow.
Do spotkania obu armii doszło 4 kwietnia na polach folwarku Janowiczki, należącego do dworu w Racławicach.
Pierwsze godziny bitwy nie były specjalnie pomyślne dla
strony polskiej, doszło nawet do dezercji. Dopiero pojmanie
pułkownika Muroncowa i wizja zbliżających się oddziałów
Denisowa poderwały oddziały polskie i zmusiły Kościuszkę
do zastosowania taktyki francuskiej: żywiołowego ognia na
białą broń24. Na czele 320 kosynierów ruszył Naczelnik na armaty, które wkrótce zostały zdobyte przez Wojciecha Bartosa
z Rzędowic i Stacha Świstackiego z Zakrzowa. Przejęcie baterii przeważyło losy bitwy, która zakończyła się koło godziny
20. Poza klęską militarną Rosjanie ponieśli też wielokrotnie
większe straty w ludziach — 1200 żołnierzy wobec 200 po
stronie polskiej25.
Tymczasem wieczorem do Krakowa dotarli dezerterzy,
niosąc hiobowe wieści. Część mieszkańców miasta zaczęła
szykować się do ucieczki, część zaś podjęła przygotowania
do obrony miasta. Dopiero 5 kwietnia, po tym jak Kościuszko wydał odezwę, donosząc o wielkim zwycięstwie, w mieście zapanował entuzjazm. Dwa dni później, 7 kwietnia zwycięskie wojska, prowadząc jeńców i 12 armat, wkroczyły na
Rynek Główny od strony ulicy Floriańskiej. Sam Naczelnik,
ubrany w białą sukmanę, którą przywdział dla podkreślenia
swego uznania dla kosynierów, pojawił się w mieście 8 kwietnia. Wtedy wojska powstańcze udały się na Wawel, gdzie odbyła się uroczystość awansowania Wojtka Bartosa na chorążego regimentu. Kilka dni później Kościuszko był już w obozie
pod Bosutowem. Tam, według podań, siadywał pod dębami,
patrząc na wieże Krakowa, do którego nie było już mu dane za
życia powrócić26.

Widok na kościoły św. Wojciecha i Mariacki z perspektywy, z której
Michał Stachowicz namalował ten fragment obrazu „Sprowadzenie
do Krakowa w dniu 7 kwietnia dział i jeńców wziętych w bitwie pod
Racławicami”. Fot.: Jan Zych

Miejsce
Jerzy Banach w swej „Ikonografii Rynku Głównego” nie pozostawia najmniejszych wątpliwości co do dokumentacyjnej
wartości prac Stachowicza, pisząc, że wszystko, co dzisiaj
wiemy o wyglądzie Rynku z okresu 1794–1820, jest „zasługą
jednego artysty, Michała Stachowicza”. „W trudzie rysowania
miasta nikt mu wówczas nie sekundował. Jego prace są najstarszymi źródłami ikonograficznymi do dziejów zabudowy
Rynku Głównego. Przedstawił plac w czterech fazach historii
politycznej Krakowa”, i co warte podkreślenia: „impulsem do
powstania obu widoków staropolskich była insurekcja kościuszkowska”27.
Banach zwraca uwagę na to, że wnętrze ogromnego placu, choć sprawia wrażenie, że ogarniamy je jednym spojrzeniem, jest de facto nałożeniem dwóch widoków oddalonych
od siebie o kilkadziesiąt metrów. Niemniej jednak precyzja
rysunku jest tak duża, że miejsce obserwacji jest możliwe do
24
Zob.: M. Nowak, „Racławice, symbol tradycji kościuszkowskich”
[w:] „Od Racławic do Unii Europejskiej. Chłopi i ruch ludowy — 215 lat doświadczeń i historii”, Stowarzyszenie Centrum Edukacji „Tradycja i Współczesność”, Racławice — Połaniec 2009, s. 16.
25
Ibidem, s. 16.
26
Zob.: W. M. Bartel, „O Kościuszce…”, op. cit., s. 43–44.
27
J. Banach, „Ikonografia…”, op. cit., s. 23.
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Ilustracja 3. Michał Stachowicz, „Sprowadzenie do Krakowa w dniu
7 kwietnia 1794 roku dział i jeńców wziętych w bitwie pod Racławicami”, XVIII/XIX w., technika rysunkowa. W zbiorach Muzeum
Narodowego w Krakowie. Repr.: Pracownia Fotograficzna Muzeum
Narodowego w Krakowie

dokładnego ustalenia. I tak, zdaniem Banacha, jeden rysunek
powstał z miejsca u wylotu ulicy Szewskiej, ściślej, z lewego
chodnika, gdyż stamtąd wieże kościoła Mariackiego pojawiają się między 4. a 6. sterczyną att yki Sukiennic. Drugi punkt
obserwacyjny znajdował się w bramie kamienicy „Pod Baranami”, z punktem zbiegu w przyziemiu kamienicy pod numerem 11, we wschodniej pierzei Rynku28.
28
Zob.: Ibidem, s. 204–205. Warto też porównać przedstawienie
Stachowicza ze sceną „Przysięgi” autorstwa Smuglewicza, który powielił ten obraz w 1797 r. Układ głównych postaci na malowidle Smuglewicza jest taki sam, podobnie jak i widoczne w tle zabudowania
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głowami tłumu, widzianą z góry, kopułą kościoła św. Wojciecha. Tu również w określeniu punktu obserwacji posłużyła
Banachowi analiza ustawienia kopuły kościoła na tle niższej
wieży mariackiej30. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe
było pokazanie wylotu ulic Floriańskiej, którą wmaszerowuje zwycięska armia.

Panorama i perspektywa

Obraz Stachowicza z wkomponowanymi dzisiejszymi wizerunkami
wieży Ratuszowej, kościoła św. Wojciecha i kościoła Mariackiego.
Kompozycja: Jan Zych

Drugim obrazem, na którym Stachowicz pokazał Rynek jako scenerię wydarzenia insurekcji, jest wejście w dniu
7 kwietnia wojsk po zwycięskiej bitwie pod Racławicami. Stachowicz musiał być przy tym obecny. Obserwował insurekcyjne wojska na czele z kosynierami — niekwestionowanymi
bohaterami starcia — gdy wkraczały na Rynek ulicą Floriańską. Kolumna, w drodze do Ratusza, zakręca w okolicy kościoła św. Wojciecha.
Obraz „Sprowadzenie do Krakowa jeńców i zdobytych
armat pod Racławicami” ma także wiele replik. Pierwowzór powstał zdaniem Banacha „kilkanaście dni po przysiędze”29 (Il. 3). Stachowicz przedstawił widok w stronę
północnej pierzei Rynku, także stosując wcześniejszy trik
z powiązaniem dwóch widoków, tu jednak, co ciekawe,
zmieniając dodatkowo wysokość punktu obserwacji względem płaszczyzny podstawy. I tak, w widoku po lewej stronie, z ujęcia u wylotu ulicy Brackiej, widzimy Ratusz z przyległymi budynkami oraz Sukiennice. Tu obserwator stoi na
chodniku. Po stronie prawej zaś pojawia się druga część Rynku, rysowana już z piętra kamienicy „Pod obrazem Najświętszej Panny Marii”, w ujęciu obejmującym obiekty od domu
Komisji (pośrodku sceny), po wschodnią pierzeję, zamkniętą
wieżami kościoła Mariackiego, otoczonego jeszcze podówczas murem cmentarnym z bramką, i z kołyszącą się nad
krakowskiego Rynku, choć nieco inaczej niż w pierwowzorze przedstawione. Uwagę zwraca m.in. spory herb na ratuszowej wieży, nieobecny
w obrazie Stachowicza. Na pierwszym planie, po lewej stronie, znajduje się monument przedstawiający siedzącą kobiecą postać — Polonię,
a po stronie prawej pod nogami żołnierzy upozował się pies — dość
banalny symbol wierności i posłuszeństwa. Czy to kwestia wydumanej
kompozycji, czy swoistej sztywności przedstawionych postaci, dość że
czuć, iż jest to kopia, powielenie czyjegoś obrazu. Rzeźba oraz mocne
zwężenie kadru rozwiązały sprawę widzenia peryferyjnego, ale w tym
ujęciu zdecydowanie brak przestrzenności wyczuwalnej w obrazach
Stachowicza.
29
Ibidem, s. 24
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Cokolwiek byśmy nie powiedzieli o obu opisanych scenach
oraz miejscu, w którym się one odbywają, nikt nigdy nie
może zobaczyć krakowskiego Rynku w taki sposób, w jaki
pokazał go Stachowicz (Il. 2). Tak szerokie ujęcie byłoby możliwe tylko w sytuacji bardzo dużego oddalenia oraz, oczywiście, wyburzenia wszelkich budynków znajdujących się na
przedpolu. Wtedy jednak znacznemu zmniejszeniu uległyby przedstawiane obiekty, o ludzkich sylwetkach nie wspominając. Pojawia się więc pytanie: ile tego Rynku widział
uczestnik przedstawionych wydarzeń?
Odpowiedź nasuwa nam obraz autorstwa Wojciecha
Kossaka, który także namalował scenę przysięgi31. Mamy tu
i Rynek, i Naczelnika, któremu Kossak dodał symbolicznie
asystę Bartosza, choć ten faktycznie jako dymny poborowy
musiał w tym czasie raczej żegnać się z rodziną i pakować
przydziałowe suchary. Ujęcie Kossaka uzmysławia, co faktycznie widać, gdy ustawiamy na Rynku kilkuosobową grupę: kadr w którym mieszczą się najważniejsze postaci, nie
tracąc przy tym czytelności, obejmuje parter wieży ratuszowej, Ratusz i fragment Sukiennic z wieżami kościoła Mariackiego w tle. I tu musiał malarz poprzesuwać architektoniczne
struktury, jednak szerokość ujęcia nie wymuszała „wyburzenia” połowy Starego Miasta. O bocznych pierzejach czy
tłumach mowy być nie może — umownie symbolizują je sylwetki za krenelażem Ratusza i szczelnie wypełniające kadr
postacie wojskowych. Dobrze za to widać wymęczoną twarz
Naczelnika, który po ciężkiej podróży i nieprzespanej nocy
stanął do przysięgi.
Wielkie malarskie panoramy, które powstawały w całej
Europie na przełomie XIX i XX wieku, były nie tyle nieruchomą ilustracją konkretnego zdarzenia, lecz realistyczną i dynamiczną opowieścią o nim. Widz, zmuszony do przesuwania
wzroku, oglądał kolejne ujęcia, trochę jakby oglądając film.
Liczyła się więc dbałość o detal, kierowanie wzrokiem oglądającego, stworzenie określonego wrażenia, budowanie przestrzeni. Z tym doświadczeniem spróbujmy spojrzeć na środki,
jakie zastosował w swych dużo wcześniejszych obrazach Stachowicz.
W pierwszej kolejności pojawia się pytanie o perspektywę linearną i poprawność jej zastosowania. W przypadku postaci ma
ona mniejsze znaczenie, problemy pojawiają się w przedstawieniach brył, architektury czy w panoramach. Wykonane przez
Stachowicza studia wnętrz pokazują, że miał ogólne rozeznanie
zasad perspektywy. Jednak jako autor scen wielofiguralnych
stawał często przed problemem pokazania dużych grup ludzi
30

Zob.: Ibidem, s. 189.
Wojciech Kossak, „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie
24 marca 1794 roku”, 1911. Obraz w kolekcji Muzeum Kościuszki w Solothurn (Solura).
31
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TEMAT NUMERU
(np. w scenach bitew32), bo przedstawienie tłumu z horyzontu
naturalnego jest niemożliwe. Stąd konieczne było z jednej strony podniesienie punktu obserwacji, z drugiej — rozciągnięcie
bocznych ścian, co z kolei skutkowało zniekształceniem elementów na nich umieszczonych (okien, arkad), dając efekt pewnej
nieporadności. Jednak, bez tego zabiegu, pokazanie tak wnętrza, jak i wypełniających go osób nie byłoby możliwe33.
Analiza rysunków i malowideł Stachowicza pokazuje, że
artysta zdecydowanie preferował (a w zasadzie nawet wyłącznie stosował) perspektywę jednozbiegową (czołową), co widać
zarówno na planszach malowideł do Sali Jagiellońskiej, jak
i w dokumentacji niezachowanych malowideł z Gabinetu Historycznego. W takim też ujęciu pokazał krakowski Rynek na
wszystkich swoich obrazach34, tym samym rodzajem perspektywy posłużył się w winietach i widokach miast, choćby tych
dekorujących ściany pałacu w Rożnowie. Popatrzmy zatem,
jakie perspektywiczne „sztuczki” wykorzystał Stachowicz
w przedstawieniach Rynku.
Użycie perspektywy czołowej w tak rozległych ujęciach
było dobrym rozwiązaniem, gdyż dawało możliwość powiązania ze sobą dwóch różnych punktów obserwacji, co jest
pomysłowym i wyróżniającym trikiem zastosowanym przez
Stachowicza. Konieczne było jednak pewne ściśnięcie kadru
(zwężenie płaszczyzny tłowej poprzez przysunięcie do siebie
przedstawianych elementów, gdyż inaczej obraz musiałby być
bardziej wydłużony). Ten efekt zapewne nie rzuca się w oczy,
biorąc pod uwagę, że jak wspomniano, Rynku Głównego
w ten sposób i tak zobaczyć nie można. Ważne są tworzące
scenografię elementy, a nie ich wzajemne relacje, czy ustawienie względem przestrzeni. Podniesienie linii horyzontu — widoczne w obu opisywanych obrazach — umożliwiało pokazanie tak ludzkich tłumów, jak i sięgnięcie wzrokiem w głąb
ulicy Floriańskiej.
Ustawienie postaci jest nawiązaniem do zasad perspektywy rzędowej: ludzkie sylwetki układają się tu planami —
„rzędami”, na płaszczyźnie obrazu sytuowanymi coraz wyżej, zgodnie z zasadą „im dalej, tym wyżej”, oraz maleją wraz
ze wzrostem odległości. Ten sam efekt dają kołyszące się nad
tłumem i malejące w miarę oddalania sztandary, które potęgują głębię. Ogromnie ważnym elementem przestrzennej
kompozycji omawianych obrazów jest wprowadzenie perspektywy kulisowej: obie sceny flankują narożniki bliżej
ustawionych budynków oraz grupy ludzi w kolorowych
strojach o bardzo żywej gestykulacji. Najważniejsze sceny
znajdują się jakby za nimi, na drugim planie. Efektom tym
32

Należy z tej grupy wyłączyć tzw. plany (bitew, oblężenia itd.), które
charakteryzowała z góry przyjęta umowność i zastosowanie perspektywy
rzędowej.
33
Na przykład widoki wnętrza katedry na Wawelu — na szkicu rysunek z horyzontu naturalnego, na grafice zaś punkt obserwacji jest podniesiony, by ukazać wypełniający wnętrze tłum, repr.: Z. Michalczyk, „Michał
Stachowicz…”, op. cit., il. 178, 179, t. 2, s. 403 czy „Założenie Akademii Krakowskiej przez Kazimierza Wielkiego”, repr. Z. Michalczyk „Michał Stachowicz…”, op. cit., il. 198, t. 2, s. 411.
34
Są to: „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie”, „Wprowadzenie na Rynek w Krakowie armat i jeńców zdobytych pod Racławicami”,
„Uroczysty pochód na rynku krakowskim w dniu składania homagium
ks. K. Auerspergowi 17 sierpnia 1796 r.”, „Wjazd Księcia Józefa Poniatowskiego do Krakowa”, „Zajęcie odwachu i zawieszenie orła”.
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sprzyja perspektywa powietrzna, szczególnie że obu scenom
towarzyszy pogodne niebo i silne światło. Wraz z odległością gasną kolory i zanikają kontrasty, mocno podkreślone
na pierwszym planie.

*
Podsumowując powyższe rozważania, można powiedzieć,
że Michał Stachowicz zastosował cały repertuar środków
formalnych, pozwalających mu w miarę realistycznie ukazać
sceny, których zobaczyć w rzeczywistości nie można było.
Mają one walor sprawozdania z ważnego zdarzenia. Miały
utrwalić postacie, tak jak je widział autor, dodając im też wyjątkowego kontekstu — wielkiego miejskiego rynku, który
bezsprzecznie był symbolem tego, co wiązała tradycja z czasami chwały w dziejach państwa. Obok najważniejszych postaci pojawia się nie mniej ważny tłum przedstawiający nie
tylko mieszkańców miasta, ale raczej symbolizujący „wszelkie stany”, zatem — naród. Obserwujący z radością, uniesieniem i przejęciem uczestniczą w ważnych wydarzeniach.
Górują nad nimi niezmienne wieże kościołów, budynki Ratusza, mieszczańskie pałace. Dla współczesnych Stachowiczowi — a dla nich przecież tworzył swoje dzieła — była to
kronika arcyważnych wydarzeń, sceny, do których powracano z nadzieją i ze wzruszeniem.
Zarówno szerokość, jak i złożoność przedstawień, duża
liczba szczegółów, przymuszających obserwatora do przesuwania wzroku między postaciami czy prowadzenie spojrzenia w głąb kadru, nasuwają skojarzenia z panoramą. Oba
obrazy Stachowicza są reporterską opowieścią oraz próbą
utrwalenia wszelkich szczegółów tych ważnych dni i samego
miejsca. Przyświecał mu zatem ten sam cel, który inspirował
malarzy końca XIX wieku do tworzenia ogromnych, historycznych panoram.
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Dr hab. Monika Bogdanowska jest adiunktem w Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Artykuł został przygotowany na konferencję: „Tadeusz Kościuszko. Historia, współczesność, przyszłość. Relacje i zależności”, zorganizowaną
w dniach 24–25 marca na Politechnice Krakowskiej i ukazał się w wydawnictwie towarzyszącym konferencji.
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INFORMACJE

KRONIKA
Luty

5–9 II

Konferencja Instytutu Matematyki Wydziału Fizyki,
Matematyki i Informatyki PK — X Workshop on Nonstationary
Systems and Their Applications w Gródku nad Dunajcem.

18 II

9. Karnawałowy Bal Politechniki Krakowskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków PK.

20 II

„Tadeusz Kościuszko — patron roku 2017” — wystawa
w Galerii PK „Kotłownia” projektów studenckich Koła Naukowego
„Wyobraźnia”, działającego na Wydziale Architektury PK.

Wykład prof. Stefana Dousy z Wydziału Architektury PK
pt. „Kulisy pracowni rzeźby”, wygłoszony podczas kolejnego spotkania Kawiarni Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w auli
PAU, przy ul. Sławkowskiej 17.

7–26 II Wystawa poplenerowa XVIII Pleneru Artystów Niepełnosprawnych 2016 w Galerii PK „Gil”.

VIII Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Biblioteki PK i administracji w Spytkowicach.

11 II

Spotkanie integracyjne pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego PK „Mechanik 2017”.

23 II

14 II

23–25 II

7–23 II

VIII Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej PK w Spytkowicach.

16 II

VIII Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników
Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK w Kasinie.

17 II „Zaprojektuj Bagry” — konsultacje społeczne dotyczące
zagospodarowania Parku Miejskiego Bagry Wielkie, zorganizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie, Radę Dzielnicy
XIII Podgórze oraz Instytut Architektury Krajobrazu PK w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Osób Niesłyszących
im. Janusza Korczaka przy ul. Grochowej 19.
Spotkanie integracyjne pracowników i studentów Wydziału Inżynierii Środowiska PK „Wodnik 2017”.

VIII Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników
Wydziału Inżynierii Lądowej PK w Lubomierzu.

Posiedzenie Konferencji Rektorów Polskich Uczelni
Technicznych we Wrocławiu.

25 II

II etap „Konkursu o Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej”
dla tegorocznych maturzystów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, zorganizowany na terenie kampusu PK przy
ul. Warszawskiej 24.

27 II — 1 III XXIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Metody komputerowe w projektowaniu i analizie konstrukcji
hydrotechnicznych KORBIELÓW 2017” zorganizowana przez
Instytut Geotechniki Wydziału Inżynierii Środowiska PK.
28 II

VIII Grand Prix w Narciarstwie Alpejskim dla pracowników
Wydziału Mechanicznego PK w Kasinie.

Opracowała: Renata Dudek

REKTOR I SENAT
Posiedzenie Senatu PK
22 lutego 2017 r.
Senat podjął uchwały w sprawie:
• powołania Rady Fundacji Samorządu Studentów Politechniki
Krakowskiej;
• zmian w wieloletnim planie inwestycji Politechniki Krakowskiej
w zakresie robót budowlanych i projektowych oraz w planie na
2017 r.;
• zasad finansowania działalności PK w 2017 r.

Zarządzenia rektora PK

Zarządzenie nr 5 z 17 stycznia 2017 r. w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników Politechniki Krakowskiej.
Zarządzenie nr 6 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat
za usługi edukacyjne dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
Zarządzenie nr 7 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady
Programowej Radia „Nowinki”.
Zarządzenie nr 8 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Świadczeń Socjalnych na Politechnice Krakowskiej.
Zarządzenie nr 9 z 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w zarządzeniu dotyczącym wysokości honorariów autorskich i pozostałych
wynagrodzeń związanych z wydawaniem publikacji w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej oraz kosztów druku w Dziale Poligrafii.

Zarządzenie nr 1 z 2 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie
w sprawie wzorów dokumentów rekrutacyjnych dla kandydatów
ubiegających się o przyjęcie na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia, uruchamianych w roku akademickim
2016/2017.

Zarządzenie nr 10 z 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania pełnomocników rektora Politechniki Krakowskiej.

Zarządzenie nr 2 z 4 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
„Zasad wdrożenia oraz funkcjonowania modułu eHMS/pens”.

Komunikat nr 3 z 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwał Senatu PK
podjętych na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 3 z 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w „Regulaminie wynagradzania pracowników Politechniki Krakowskiej im.
Tadeusza Kościuszki”.

Komunikat kanclerza PK

Zarządzenie nr 4 z 17 stycznia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika rektora Politechniki Krakowskiej ds. kół naukowych.

10

Nasza Politechnika nr 3 (163) marzec 2017

Komunikat rektora PK

Komunikat nr 1 Kanclerza PK z 30 stycznia 2017 r. w sprawie
zamknięcia przychodni Scanmed SA przy ul. Szlak 42 w okresie od
28 kwietnia do 31 października 2017 r.
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INFORMACJE

PRACOWNICY
Doktor habilitowany

Stanisław Kuciel
Urodził się 29 kwietnia 1960 r. w Krakowie,
gdzie w 1979 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego (klasa o profilu matematyczno-fizycznym). Studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej na
międzywydziałowym kierunku podstawowe problemy techniki (specjalność: mechanika stosowana). Pracę magisterską pt.
„Doświadczalna weryfikacja wybranych
modeli reologicznych na przykładzie poliamdu”, przygotowaną pod kierunkiem
prof. dr. hab. inż. Stanisława Mazurkiewicza, obronił w 1984 r.
Po ukończeniu studiów przez kilka miesięcy pracował jako konstruktor w Fabryce
Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „SPOMASZ” w Krakowie. W maju 1985 r.
rozpoczął pracę w Instytucie Mechaniki
i Podstaw Konstrukcji Maszyn — w Zakładzie Mechaniki Doświadczalnej i Biomechaniki. Od września 1985 r. do sierpnia 1986 r.
odbywał służbę wojskową w Wyższej
Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności
w Zegrzu, a następnie w 16. Batalionie
Desantowo-Szturmowym w Krakowie. Na
PK był początkowo zatrudniony na stanowisku mechanika, w 1988 r. został asystentem
naukowo-dydaktycznym.
W styczniu 1998 r. obronił na PK pracę
doktorską „Ocena własności mechanicznych i kształtowanie składu regenerowanych poliolefin” i objął etat adiunkta.
Promotorem jego doktoratu był prof. Sta-
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nisław Mazurkiewicz. W 2000 r. odbył krótkoterminowy staż naukowy pod opieką
prof. dr. hab. inż. Andrzeja K. Błędzkiego
na Uniwersytecie w Kassel, w Niemczech,
w 2001 r. — dwutygodniowe szkolenie
w firmach Rettenmaier (producent mączki
drzewnej) i Cinncinati (wytłaczarki i linie
do przetwórstwa polimerów napełnianych
włóknami naturalnymi). Od 2011 r. pracuje
w Instytucie Inżynierii Materiałowej PK.
Stopień doktora habilitowanego
nadała mu 20 grudnia 2016 r. Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
Osiągnięciem naukowym stanowiącym
podstawę wniosku habilitacyjnego był
jednotematyczny cykl publikacji pt. „Termoplastyczne kompozyty polimerowe
z włóknami naturalnymi”.
Jest specjalistą w dziedzinie inżynierii materiałowej. Prowadzi badania nad
materiałami polimerowymi i kompozytami — począwszy od określania ich
właściwości fizykomechanicznych i cech
struktury, poprzez analizę procesów zmęczeniowych z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu aż po zastosowania
polimerów biopochodnych i włókien naturalnych w technice, w tym biokompozytów opartych na polimerach biopochodnych. Zajmują go również zagadnienia
materiałoznawstwa w inżynierii biomedycznej oraz recykling materiałów polimerowych i kompozytów.
Był kierownikiem i głównym wykonawcą znaczących projektów naukowych,
jak: „Badania nad kształtowaniem własności fizykomechanicznych kompozytów
polimerowych w zastosowaniach dla chirurgii kostnej” (2000–2001); „Badania nad
właściwościami regenerowanych termoplastów i ich mieszanin w celu utylizacji
typowych odpadów tworzyw sztucznych” (2000–2001; wspólnie z prof. Janem
Chłopkiem z AGH; opracował koncepcję
wykorzystania odpadów poliolefin, wdrożoną w Zakładach Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych Sp. z o.o. w Kłaju); „Wpływ warunków przetwórstwa i sposobu modyfikacji PTFE, POM oraz PA6 na ich strukturę
(badania z użyciem metod analizy obrazu)

i własności fizykomechaniczne” (2002–
2005; po raz pierwszy do analizy przyczyn
i przebiegu zmęczenia termoplastycznych kompozytów polimerowych wykorzystano komputerową analizę obrazu).
W 2006 r. współtworzył wizje i scenariusze rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych jako kierownik Panelu W3 „Tworzywa sztuczne w transporcie” w projekcie
„Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych”, realizowanym
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego — Wzrost Konkurencyjności
Przedsiębiorstw w latach 2004–2006;
a w latach 2006–2008 był członkiem Panelu Głównego w tym projekcie. W latach
2009–2012 kierował projektem „Nowe
przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców
odnawialnych” (realizowany w ramach
Programu Operacyjnego „Innowacyjna
Gospodarka” w latach 2007–2013, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Efektem projektu są
unikatowe rozwiązania w zakresie wytwarzania i zastosowania biokompozytów na
osnowie biopolimerów. Był koordynatorem na PK projektu „Gospodarka i rozwój
technicznego wykorzystania odpadów
polimerowych w Polsce” i głównym wykonawcą zadania finansowanego w ramach
tego projektu przez MNiSW — „Opracowanie nowych materiałów kompozytowych z recyklatów poliolefin i polichlorku
winylu napełnianych włóknami naturalnymi lub cząstkami oraz ze zmieszanych
tworzyw wtórnych” (2007–2011).
Swoje zainteresowanie naukowe łączył
ze współpracą z przemysłem, wykonując
badania i ekspertyzy m.in. dla: ZPTS w Kłaju, firm — Becker Sp. z o. o. (Myślenice),
Alpha Technology SKA (Dobczyce), ZPH
„ADER” (Koszyce), OPAKOMET SA (Kraków), ProDeck Sp. z o.o. (Wieliczka), Corab
w Olsztynie oraz Valeo Eastern Europe.
Zadania obejmowały m.in. opracowanie
nowych kompozycji materiałowych do wyrobu profili i rur, badania starzeniowe konewek i butelek, badania wytrzymałościowe rur i europalet, a także dobór i badanie
obudowy łożysk z grafitamidu. Na zlecenie
Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
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Miasta Krakowa badał właściwości użytkowe i wytrzymałościowe pojemników
kompozytowych (poliester ze szklanym rovingiem) do selektywnej zbiórki odpadów.
Ważnym aspektem jego zawodowej
działalności jest organizowanie konferencji i seminariów z dziedziny inżynierii
materiałowej. Przewodniczył komitetowi
organizacyjnemu IX — XIII edycji Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie
Maszyn” w Krakowie (2000–2012); był
członkiem komitetu organizacyjnego
Central European Conference Recycling
of Polymer Materials: Science — Industry (2001, 2006–2010). Powoływany jako
członek komitetów naukowych konferencji: „Recykling i odzysk materiałów
polimerowych” (2009–2011), „Polimery
i Kompozyty Konstrukcyjne” (2010–2012),
International Conference on Innovative
Natural Fibre Composites for Industrial
Applications (2011, 2013, 2015, Rzym) oraz
MoDeSt (2014, 2016).
Jest recenzentem czasopisma naukowego „Polimery” oraz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju i Narodowego
Centrum Nauki. Zasiada w Radzie Naukowej odbywających się co roku w Krakowie
Targów Kompozyt-Expo.
Jego dorobek badawczy obejmuje
ponad 200 publikacji (książki, skrypty,
artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym) oraz ponad
20 wystąpień na konferencjach zagranicznych.
Jest promotorem ponad 200 prac inżynierskich i magisterskich na kierunkach:
inżynieria materiałowa, inżynieria biomedyczna, mechanika i budowa maszyn, inżyniera bezpieczeństwa czy zarządzanie
i inżynieria produkcji. Jego studenci i dyplomanci są laureatami konkursów i stypendiów ministerialnych. Za osiągniecia
dydaktyczne otrzymał wraz z zespołem
nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego w 2015 r.
W latach 2013–2015 był ekspertem Sieci
Tematycznej „Edukacja i Szkolnictwo Wyższe” — Krajowej Instytucji Wspomagającej
w Zespole ds. Projektów Innowacyjnych.
Od 2012 r. jest członkiem Rady Wydziału
Mechanicznego PK. W kadencji 2016–2020
sprawuje funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Mechanicznego PK.
Interesuje się sportem, szczególnie
siatkówką i piłką nożną, oraz turystyką
górską. Ceni również dobrą muzykę. Jego
motto życiowe: Semper in altum (ciągle
wzwyż).
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WSPOMNIENIE
Henryk Chrostowski
Ze smutkiem przyjęto na Politechnice Krakowskiej wiadomość o śmierci dr. inż. Henryka
Chrostowskiego — wybitnego
dydaktyka i badacza, znakomitego organizatora i propagatora wiedzy technicznej. Zmarły
ponad 20 lat ściśle współpracował z Instytutem Technologii Maszyn i Automatyzacji na
Wydziale Mechanicznym PK. Był stałym
wykładowcą Polsko-Amerykańskiej Szkoły
Biznesu w Krakowie.
Henryk Chrostowski urodził się 11 lutego 1945 r. w miejscowości Makowskie,
w województwie podlaskim. Od czwartego
roku życia mieszkał we Wrocławiu, który
stał się Jego ukochanym miastem. W 1970 r.
ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej
i podjął na nim pracę jako asystent. W 1979 r.
obronił pracę doktorską. Na Politechnice
Wrocławskiej pełnił różne odpowiedzialne
funkcje. Będąc pełnomocnikiem dziekana
ds. rozwoju Wydziału Mechanicznego PWr,
zorganizował w 1994 r. pierwszy w historii
polskich uczelni technicznych zjazd dziekanów wydziałów mechanicznych. Był też wieloletnim prezesem Sekcji Sterowania i Napędu Hydraulicznego SIMP oraz prezesem Izby
Gospodarczej Komponentów i Technologii.
W pamięci tych, którzy go znali, zapisał
się jako urodzony wykładowca z dobrym

warsztatem
dydaktycznym.
Swoim studentom przekazywał posiadane doświadczenie
i niezwykle szeroką wiedzę
z różnych dziedzin. Czynił to
z prawdziwą pasją. Mogli się
o tym przekonać słuchacze
Polsko-Amerykańskiej Szkoły
Biznesu we Wrocławiu, a następnie także analogicznej
jednostki działającej na Politechnice Krakowskiej. Henryk Chrostowski był współorganizatorem obu tych szkół.
Wspominając wspólną pracę w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu w Krakowie, dr Krzysztof Brocławik podkreśla,
że Henryk Chrostowski był człowiekiem
ciepłym, życzliwym i naturalnym. Nauczał
niezwykle skutecznie. Na zajęcia przynosił
sterty książek, które dawał studentom do
przejrzenia. Na pytania odpowiadał wyczerpująco. Słuchacze studiów podyplomowych bywają wymagający, a czasem
także roszczeniowi. W kontaktach z nimi
Henryk Chrostowski nigdy nie ujawniał
zniecierpliwienia ani zniechęcenia. Miał ze
studentami znakomity kontakt. Dziś dobrze Go wspominają.
Dr. inż. Henryk Chrostowski zmarł
9 stycznia 2017 r. Obszerne wspomnienie
o Zmarłym zostało zamieszczone na stronie Wydziału Mechanicznego Politechniki
Wrocławskiej.

Doktorzy
Wydział Inżynierii i Technologii
Chemicznej
dr inż. Dariusz Bradło (C-1) — „Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako
napełniacz kompozytów polimerowych”;
promotor: dr hab. inż. Witold Żukowski,
prof. PK; recenzenci: dr hab. inż. Marcin
Środa, prof. AGH (AGH), dr hab. inż. Jarosław Gawdzik (PŚw); 15 II 2017 r. Praca wyróżniona.

Wydział Inżynierii Lądowej
dr inż. Magdalena German (L-5) — „Modelling of chloride corrosion and resultant
fracture in RC elements” (Modelowanie
korozji chlorkowej i wywołanego nią za-

rysowania elementów żelbetowych); promotor: dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab. inż. Czesław Cichoń
(PŚw), dr hab. inż. Tomasz Krykowski (PŚl);
15 II 2017 r. Praca wyróżniona.

Wydział Mechaniczny
dr inż. Adam Ciszkiewicz (M-1)— „Modelowanie mechanizmu triady kręgosłupa
lędźwiowego człowieka” (Modeling of
a human lumbar intervertebral joint mechanism); promotor: dr hab. inż. Grzegorz
Milewski, prof. PK; recenzenci: prof. dr hab.
inż. Romuald Będziński (PWr), prof. dr hab.
inż. Tomasz Topoliński (UTP); 15 II 2017 r.
Praca wyróżniona.
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To inicjatywa prekursorska, pożyteczna dla całej Polski — twierdzi
prof. Thomas Mathia z Francji, gdzie do podobnej współpracy przystąpiło
dwadzieścia dziewięć uczelni

Politechnika Krakowska objęła przewodnictwo
w Związku Uczelni InnoTechKrak
Rada Związku Uczelni InnoTechKrak ma
nowe władze. Jej przewodniczącym został
rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan
Kazior, zastępując na tym stanowisku —
zgodnie z przyjętymi na początku działalności związku zasadami — rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Tadeusza
Słomkę. W skład InnoTechKrak wchodzi
również Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Pierwszy w Polsce formalny związek uczelni służy ułatwieniu wspólnych działań
w zakresie badań, inwestycji, dydaktyki,
a także zarządzania.
Inauguracyjne posiedzenie drugiej kadencji Rady Związku odbyło się 12 grudnia
2016 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Na wstępie 33 członków InnoTechKrak
otrzymało nominacje na okres od 2016 r.
do 2020 r. Prezydium Rady Związku tworzą
rektorzy uczelni członkowskich: prof. Jan
Kazior (PK, przewodniczący), prof. Tadeusz
Słomka (AGH) i prof. Włodzimierz Sady (UR).
W skład Rady, oprócz rektorów, wchodzą:
prorektorzy trzech uczelni, przedstawiciele
nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy, adiunktów, studentów i doktorantów oraz pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi.
Z kolei Rada powołała pięć komisji
stałych: regulaminowo-statutową, ds. organizacyjnych, ds. strategii i rozwoju,
ds. informatyzacji oraz ds. studenckich.
Przedstawicielom Politechniki Krakowskiej
powierzono kierownictwo dwóch komisji —
na czele komisji regulaminowo-statutowej
stanął prof. Józef Gawlik, a na czele komisji
ds. strategii i rozwoju — dr hab. inż. arch.
Andrzej Białkiewicz, prof. PK.
Wprowadzenie do dyskusji stanowiły
dwa wystąpienia gości zaproszonych do
udziału w posiedzeniu Rady Związku. Jako
pierwszy głos zabrał prof. Thomas Mathia
z Ecole Centrale de Lyon — absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert Unii Europejskiej, znany specjalista w dziedzinie
trybologii (prywatnie: syn konstruktora
popularnego w Polsce pół wieku temu
skutera Osa). Przedstawił on okoliczności,
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w których duży związek uczelni powstał
pod auspicjami Université de Lyon. Na początku, w latach 70. XX wieku, współpracę
podjęły trzy szkoły wyższe, a z czasem wokół inicjatywy skupiło się dwadzieścia dziewięć uczelni. Siła tego związku sprawiła, że
francuskie ministerstwo uznało za celowe
przyznanie mu dodatkowego wsparcia
materialnego. Z punktu widzenia doświadczeń francuskich, prof. Thomas Mathia nazwał krakowski Związek Uczelni inicjatywą
prekursorską, pożyteczną dla całej Polski.
Podkreślił, że związek ten podniesie atrakcyjność należących do niego uczelni, co
będzie przyciągać studentów.
Z kolei dr Jakub Kruszelnicki, dyrektor
Centrum Transferu Technologii PK przedstawił doświadczenia hiszpańskie w dziedzinie
tworzenia związku uczelni, opierając się na
przykładzie sojuszu strategicznego czterech uczelni publicznych w dolinie Ebro,
reprezentujących Aragonię, Nawarrę, La
Rioja i Katalonię. Sojusz ten występuje pod
wspólnym szyldem Campus Iberus. Dyrektor Kruszelnicki zapoznał zebranych ze
strukturą związku. Zaznaczył, że działające
w nim uczelnie postawiły na podniesienie
poziomu naukowego i umiędzynarodowienie badań przy jednoczesnym wzmocnieniu
więzi z sektorem produkcyjnym. Współpraca czterech uczelni spotkała się z uznaniem
centrum badawczego Komisji Europejskiej.
Jakub Kruszelnicki dodał, że przedstawiciele Campus Iberus są otwarci na współpracę. W drugiej części swego wystąpienia
wymienił potencjalne kierunki współpracy
uczelni technicznych Małopolski z hiszpańskim związkiem uczelni, wskazując przede
wszystkim transfer technologii.
O działaniach w zakresie promocji
funkcjonowania InnoTechKrak poinformowała Monika Firlej-Balik, apelując jednocześnie do członków Rady Związku o przekazywanie wszelkich informacji na temat
działalności związku, zasługujących na
upowszechnienie. Prof. Jan Kazior przedstawił propozycje zadań przewidzianych
do realizacji w roku 2017. Wskazał przede

Prezydium InnoTechKrak (od lewej): rektor
UR Włodzimierz Sady, rektor PK Jan Kazior
— przewodniczący i rektor AGH Tadeusz
Słomka. Fot.: Jan Zych

wszystkim na potrzebę stworzenia ram
formalno-prawnych działalności związku,
umożliwiających m.in. pozyskiwanie przez
InnoTechKrak przychodów.
Rozpoczynając dyskusję, rektor AGH
prof. Tadeusz Słomka poruszył kwestię
zainteresowania krakowską inicjatywą ze
strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Rektor PK prof. Jan Kazior mówił o zainteresowaniu nią także na różnych
uczelniach w innych regionach kraju. Rektor UR prof. Włodzimierz Sady wskazał na
potrzebę podjęcia starań, aby w nowej
ustawie o szkolnictwie wyższym znalazł
się odpowiedni zapis dotyczący Związku Uczelni, co zwiększy zainteresowanie
przedsięwzięciem. Rektor Sady dodał, że
chęć dołączenia do InnoTechKrak wyraziły
już Uniwersytet Pedagogiczny i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
W spotkaniu uczestniczył prof. Kazimierz
Furtak, jeden z założycieli InnoTechKrak.

(ps)
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Naukowcy są bliżej problemów miasta, studenci kształcą się
na najlepszych wzorcach

Dwie umowy służące środowisku
Kraków przyciąga rokrocznie miliony turystów, którzy pogląd na temat miasta wyrabiają sobie, nie tylko zwiedzając zabytki.
Oceniają je także po wyglądzie ulic, po stanie środowiska. Poprawianiu sytuacji w tej
dziedzinie służą dwie umowy o współpracy dotyczącej gospodarki odpadami. Politechnika Krakowska zawarła je 24 stycznia
z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. oraz Małopolskim Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
Umowę dwustronną, między PK i MPO,
podpisali rektor prof. Jan Kazior i prezes
Henryk Kultys. Na umowie trójstronnej,
między PK, MPO i MWIOŚ, podpisy złożyli:
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK
dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prezes Henryk Kultys i wojewódzki inspektor ochrony
środowiska Paweł Ciećko. Oba porozumienia stanowią potwierdzenie istniejącej już
od dłuższego czasu współpracy, ale jednocześnie są impulsem do jej poszerzania.
Umowa dwustronna zawiera m.in. zapisy dotyczące przyjmowania przez MPO
i szkolenia studentów PK na terenie swoich
obiektów w ramach praktyk i innych zajęć
naukowo-dydaktycznych; przeprowadzania w MPO zajęć związanych z ochroną
środowiska; opracowywania tematyki
ewentualnych prac przejściowych, laboratoryjnych i dyplomowych możliwych do
wykonania w MPO, a także zawierania odrębnych umów dotyczących badań i rozwoju nowych technologii przetwarzania
odpadów.
Umowa trójstronna obejmuje współpracę w zakresie wykonywania badań
naukowych i opracowywania analiz dotyczących odpadów komunalnych, powstających wskutek oczyszczania ulic Krakowa.
Przewiduje się, że MPO będzie wykonywać oczyszczanie miasta w uzgodnionych
wcześniej terminach, umożliwiając pobór
do badań próbek odpadów oraz „nieczystości płynnych” z mycia ulic. Analizy dotyczące odpadów zebranych z ulic Krakowa,
ścieków i jakości powietrza będzie wykonywać MWIOŚ. Wydział Inżynierii Środowiska PK będzie sprawował nadzór merytoryczny nad prowadzonymi badaniami oraz
zapewniał analizę i interpretację wyników
badań chemicznych wskaźników jakości
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Od lewej: Paweł Ciećko, Andrzej Natkaniec, Henryk Kultys, Jan Kazior, Stanisław Rybicki.
Fot.: Jan Zych

środowiska. Będzie też wykonywać analizy
zmian jakości powietrza monitorowanych
przez stacje na al. Krasińskiego, ul. Bujaka
i ul. Bulwarowej.
Komentując wydarzenie, rektor PK
prof. Jan Kazior powiedział: — Dla Politechniki Krakowskiej współpraca z podmiotami
gospodarczymi, jak również jednostkami
samorządowymi jest bardzo ważna. W trakcie tej współpracy możemy realizować swoją
misję inżynierską, polegającą na służeniu
społeczeństwu, a także na transferze wiedzy
i nowych rozwiązań technologicznych, które
służą mieszkańcom Krakowa i Małopolski.
Rektor podkreślił, że krakowskie MPO jest
liderem w swojej branży w Polsce. Dla naszych studentów, którzy mają kontakt z tą
firmą, to wielka szansa, ponieważ mogą tu
zdobywać doświadczenie niezbędne w rozwoju ich przyszłej kariery inżynierskiej.
Prof. Kazior odniósł też zawarte z MPO porozumienie do spodziewanego w najbliższych latach zaostrzenia europejskich norm
gospodarowania odpadami.
Odnosząc się do umowy trójstronnej,
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Stanisław Rybicki stwierdził, że
postanowienia tego porozumienia są już
realizowane. Wspólnie z MPO i MWIOŚ studenci PK realizują program dotyczący ograniczania zanieczyszczeń, mających swe
źródło w oczyszczaniu ulic. Dziekan zwrócił
uwagę, że współpraca jest zorientowana na
szybkie osiągnięcie wymiernych efektów.
Zadowolenie z podpisanych umów
wyraził też prezes krakowskiego MPO Hen-

ryk Kultys, który zauważył, że część pracowników firmy stanowią absolwenci PK,
a procesy, z których korzysta MPO, mają
wbrew potocznym wyobrażeniom złożone
formy chemiczne. Przedsiębiorstwo musi
radzić sobie z odpadami o bardzo różnorodnym składzie chemicznym, co nie jest
rzeczą prostą.
Wojewódzki inspektor ochrony środowiska Paweł Ciećko nie krył, że podpisany
dokument trójstronny jest w istocie rzeczy
sformalizowaniem współpracy, która trwa
od lat. Obecnie w każdym semestrze przez
laboratorium inspektoratu przewija się
kilkudziesięciu studentów PK. Paweł Ciećko zaznaczył, że krakowskie laboratorium
MWIOŚ, prowadzące przede wszystkim badania fizykochemiczne, spełnia standardy
światowe. Obecnie trwa zagospodarowywanie nowego, jednego z najnowocześniejszych budynków w naszej części Europy, gdzie laboratorium otrzyma znacznie
lepsze niż dotychczas warunki pracy.
Sygnatariusze obu podpisanych umów
zgodnie podkreślali, że porozumienia są
korzystne dla każdej ze stron. Zdaniem rektora PK, mając tak znakomitych partnerów,
jakimi są MPO i MWIOŚ, możemy się stać
w kraju liderami we wdrażaniu nowych
technologii, służących poprawie ochrony środowiska. A dla studentów kontakty
z tak znaczącymi jednostkami samorządowymi — to doskonały poligon przed podjęciem pracy zawodowej.

(ps)
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Nie tylko Alsitech i FlexAndRobust Systems

Co dobrego po SPIN-TECH?
PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI

W marcu br. kończy się zarządzany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program SPIN-TECH, adresowany do spółek
celowych uczelni. To dobry moment, by
przyjrzeć się, jakie praktyczne korzyści
przyniósł on Politechnice Krakowskiej.
Dzięki programowi NCBiR politechniczne środowisko wynalazców otrzymało partnera do biznesowej współpracy — spółkę
celową INTECH PK. Ekspercki zespół INTECH
PK oferuje osobom związanym z uczelnią
swoje wsparcie w postaci wiedzy, umiejętności oraz rozbudowanej sieci kontaktów
w obszarze komercjalizacji wyników prac
naukowych. Dzięki temu nieporównywalnie
łatwiejsze niż do tej pory stało się wprowadzanie na rynek innowacyjnych rozwiązań,
powstałych w pracowniach i laboratoriach
Politechniki Krakowskiej.

Nowy biznes
Z nowych możliwości skorzystał m.in. zespół dr. hab. inż. Janusza Mikuły, prof. PK
i dr. inż. Michała Łacha z Wydziału Mechanicznego PK. Przy wsparciu specjalistów
INTECH PK powstała spółka Alsitech —
pierwszy uczelniany spin-off. Komercjalizuje on technologię otrzymywania masy
geopolimerowej do produkcji materiałów
budowlanych.
Dzięki SPIN-TECH rynek budowlany
wzbogacił się także o firmę FlexAndRobust
Systems, uruchomioną z inicjatywy
dr. hab. inż. Arkadiusza Kwietnia, prof. PK
i dr. inż. Bogusława Zająca. Oferuje ona
technologię polimerowych złączy podatnych. To kolejny spin-off utworzony przy
wsparciu INTECH PK.
Inicjatywa SPIN-TECH sprawiła, że doszło do wielu komercjalizacji na drodze
licencji. Środki z programu SPIN-TECH posłużyły bowiem do analiz biznesowych
i weryfikacji branżowych technologii wypracowanych na uczelni. — To na pewno
jeden z najbardziej wymiernych efektów dzia-
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łania programu SPIN-TECH, a także i naszej
zawodowej aktywności — wyjaśnia Izabela
Paluch, prezes INTECH PK. — Komercjalizacja rozwiązań naukowców Politechniki Krakowskiej pochłaniała najwięcej naszej uwagi.
Liczę, że tak jednoznaczne dowody naszej
skuteczności jak dwie założone spółki czy
udzielone przez Politechnikę licencje zachęcą
do współpracy z nami.

Nowe możliwości
Środowisko politechniczne zyskało poprzez
program SPIN-TECH również w sposób pośredni. Pracownicy INTECH PK, w ramach
swojej aktywności i rozlicznych kontaktów,
regularnie zapraszali na uczelnię ekspertów z wielu dziedzin, m.in. specjalistów do
wprowadzania innowacji na rynek oraz nawiązywania współpracy między uczelniami
i biznesem. To właśnie z inicjatywy INTECH
PK można było uczestniczyć w wykładach
prowadzonych przez takie autorytety jak
dr Laura Schoppe (światowa ekspertka
współpracująca m.in. z Białym Domem)
czy John Spence (uznawany za czołowego
światowego konsultanta biznesowego).
— Organizowane spotkania miały służyć
pokazaniu wielu wymiarów komercjalizacji,
a także wielu dróg prowadzących do sukcesu w tym obszarze — podkreśla wiceprezes
INTECH PK Krzysztof Oleksy. — Także i my
byliśmy zapraszani w roli prelegentów na
wiele wydarzeń, podczas których opowiadaliśmy o sukcesach komercjalizacyjnych Politechniki Krakowskiej.

Wynalazków — pierwsza na Politechnice
Krakowskiej cykliczna impreza służąca promocji pomysłów i rozwiązań opracowanych w środowisku akademickim.
— Najważniejszym dowodem na celowość organizacji Dnia Wynalazków jest fakt,
że co roku otrzymujemy zapytania, kiedy
odbędzie się jego kolejna edycja — mówiła Izabela Paluch tuż przed trzecią edycją
Dnia Wynalazków, odbywającego się na PK
od 2015 r. Również i inne wydarzenia, jak
Polsko-Amerykański Most Innowacji czy
Design Thinking Week pozwoliły na skuteczną promocję oferty Politechniki Krakowskiej.
— Zainicjowaliśmy współpracę klastrową w kluczowych dla uczelni obszarach
badawczych — dodaje Krzysztof Oleksy.
— Jako członkowie South Poland Cleantech
Cluster oferujemy wszystkim naukowcom,
doktorantom i studentom prowadzącym
swoją aktywność w tych branżach, udział
w prowadzonych przez klaster inicjatywach.

*
Program SPIN-TECH się kończy, ale nie kończy się działalność INTECH PK na rzecz komercjalizacji. Już w kwietniu spółka celowa
rozpocznie wspólnie z CTT PK realizację
kolejnego ważnego projektu: Inkubatora
Innowacyjności+. Stworzy tym samym politechnicznemu środowisku wiele nowych
możliwości komercjalizowania pomysłów.

Przemysław Zieliński jest specjalistą ds. promocji INTECH PK Sp. z o.o.

Nowe inicjatywy
Widocznym efektem SPIN-TECH były
wydarzenia inicjowane oraz koordynowane z myślą o ułatwieniu środowisku
politechnicznemu nawiązania kontaktów
z zewnętrznymi partnerami: przedsiębiorcami, inwestorami czy instytucjami otoczenia biznesu. Najważniejszym jest Dzień

Projekt „Spółka celowa INTECH PK Sp.
z o.o. — efektywny podmiot zarządzający komercjalizacją wyników badań i prac
rozwojowych powstałych na Politechnice
Krakowskiej” był współfinansowany ze
środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju w ramach Programu SPIN-TECH.
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Valerian Romanovski — to pierwszy człowiek, który zmierzył się
z najniższymi temperaturami osiąganymi w komorze termoklimatycznej
na Politechnice Krakowskiej

Przez Czyżyny po syberyjskie rekordy

Valerian Romanovski przed próbą...

Gdy w roku ubiegłym na Politechnice Krakowskiej oddana została do użytku komora termoklimatyczna, planowano, że w jej
wnętrzu, w ekstremalnych temperaturach
testowane będą pojazdy i maszyny. Nikt
chyba nie przypuszczał, że ze skrajnie niskimi temperaturami zechce się zmierzyć
człowiek. Tymczasem w styczniu pojawił
się taki śmiałek — 42-letni Polak litewskiego pochodzenia, Valerian Romanovski.
Dla Valeriana Romanovskiego wizyta na
PK była jednym z głównych etapów przygotowań do zdobycia trzech światowych
rekordów Guinnessa w jeździe ciągłej na
rowerze w ekstremalnie niskich temperaturach. Wyjechawszy na początku lutego do
wschodniej Syberii, kolarz osiągnął upragniony cel. Walcząc przez dwie doby z mrozem, śniegiem i rosnącym zmęczeniem
— ustanowił trzy światowe rekordy Guinnessa w jeździe ciągłej, trwającej: 12 godzin,
24 godziny i 48 godzin. Niezwykłe przedsięwzięcie zostało objęte przez Politechnikę
Krakowską patronatem naukowym.
Valerian Romanovski jest mieszkańcem
Buska-Zdroju, kolarzem bijącym rekordy
Guinnessa w jeździe ciągłej. 27 stycznia
grono dziennikarzy zaproszonych na Politechnikę Krakowską do Laboratorium
Badań Technoklimatycznych (LBT) w Czyżynach było świadkami, jak Romanovski
wszedł do komory termoklimatycznej i rozpoczął test polegający na jeździe na rowerze w temperaturze około minus 40 stopni Celsjusza. W ten sposób przystąpił do
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realizacji jednego z końcowych etapów
„Projektu VR 2017”. Valerian Romanovski
postawił sobie za zadanie pokonanie jak
najdłuższego dystansu w rosyjskiej wiosce
Ojmiakon, we wschodniej Syberii, zwanej
potocznie „biegunem zimna”, gdzie odnotowano najniższe temperatury na Ziemi,
sięgające nawet minus 70 stopni Celsjusza.
Valerian Romanovski urodził się
w 1974 r. w okolicach Wilna, w polskiej rodzinie. W Busku mieszka ponad 20 lat. Jest
absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i doktorantem tej uczelni na kierunku technologia
drewna. Wraz z dwójką braci prowadzi
firmę rodzinną. Angażuje się też w działalność charytatywną, wspierając Fundację
DKMS Polska — jest zarejestrowany w jej
bazie jako dawca szpiku. Osobom cierpiącym na nowotwory krwi dedykuje swoje
niezwykłe wyczyny.
W minionych latach pobił pięć rekordów wpisanych do Księgi Guinnessa. Pierwszy uzyskał w lipcu 2014 r. w jeździe ciągłej
na rowerze górskim przez 48 godzin. Rok
później podobny rekord zdobył w trakcie
jazdy 12-godzinnej, a w lipcu 2016 r. pobił trzy rekordy w jeździe na 12 godzin,
24 godziny i 48 godzin, znacznie poprawiając wcześniejsze rezultaty Adriana Elulla z Australii. W ciągu 12 godzin przejechał
307,68 km (o 26 km więcej), w ciągu 24 godzin — 577,78 km (o 46 km więcej), a w ciągu 48 godzin — 1004,41 km (prawie o 50 km
więcej od poprzedniego rekordu).
Teraz Romanowski postanowił zmierzyć się z wyzwaniem, którego nikt jeszcze
przed nim nie podjął. Nikt dotąd bowiem
nie próbował wyczynowej jazdy na rowerze w tak skrajnie niskich temperaturach,
jakie występują w wiosce Ojmiakon zimą.
Podczas spotkania z dziennikarzami na
Politechnice Krakowskiej Romanovski podkreślał, że do swoich wyczynów podchodzi
w sposób naukowy. Dokładnie analizuje funkcjonowanie swego organizmu, jego reakcje
na sytuacje skrajne. Analizuje pojawiające się
symptomy i poszukuje metod zapobiegania
niekorzystnym zjawiskom. Dlatego ważne
miejsce w trwających od wielu miesięcy

przygotowaniach do bicia rekordów na Syberii zajęły Romanovskiemu testy na Politechnice Krakowskiej, testy, które prowadzono przez trzy dni — od 27 do 29 stycznia.
W trakcie prób kolarza w komorze termoklimatycznej temperatura powietrza
została obniżona do minus 53 stopni Celsjusza, czyli prawie do najniższego poziomu, jaki można uzyskać w LBT. W takich
warunkach Romanovski spędzał nieprzerwanie od 2 do 3 godzin, opuszczając komorę jedynie na krótko, by coś zjeść i udać
się do toalety. Przebywając w komorze, nie
tylko jeździł na rowerze, ale sprawdzał też
możliwości regeneracji organizmu w tak
niskich temperaturach — wypoczywał
i próbował spać w specjalnie przystosowanym do polarnych warunków namiocie.
Pomysł skorzystania przed wyjazdem
do Rosji z możliwości oferowanych przez Laboratorium Badań Technoklimatycznych PK
okazał się trafiony. W skrajnie schłodzonej
komorze kolarz mógł się oswoić z warunkami czekającymi go w Jakucji. Przekonał
się też, że długotrwały trening przystosowujący jego organizm do funkcjonowania
w temperaturze około minus 50 stopni Celsjusza oraz stosowanie specjalnej diety nie
poszły na marne. Romanovski stwierdził, że
całkiem dobrze radzi sobie z bardzo niskimi
temperaturami. Po testach był ogólnie zadowolony z własnej kondycji.
Nie mniej ważne było sprawdzenie
w tak ekstremalnych warunkach sprzętu
— rowerów, odzieży, namiotów, śpiworów
oraz aparatów fotograficznych i urządzeń
elektronicznych wraz z odpowiednimi
ocieplanymi chemicznie pojemnikami do
ich przechowywania. Już niebawem po
rozpoczęciu testów wyszło na jaw, że dwa
wysokiej jakości rowery górskie przygotowane do prób nie nadają się do używania
w tak niskich temperaturach. Duży mróz
spowodował, że w mechanizmach jednośladów bardzo wzrosły opory przy jakimkolwiek ruchu.
W zwyczajnych warunkach swobodne
koło roweru, wprawione dłonią w szybki
ruch, kręci się dość długo. Tymczasem koła
rowerów silnie ochłodzonych w komorze
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termoklimatycznej puszczone w ruch natychmiast się zatrzymywały. Przy kilkudziesięciostopniowym mrozie łańcuch sztywniał,
przestawały działać przerzutki, zawieszał się
wolnobieg. Jeszcze w trakcie testów jeden
z rowerów odesłano do serwisu. Stwierdzono, że przed próbą bicia rekordów zapewne konieczne będzie pozbawienie roweru
wszelkich podzespołów mogących utrudniać jazdę, łącznie z… hamulcami. Niezbędna okazała się wymiana smarów.
W komorze zimna sprawdzone zostały
także stroje uczestników wyprawy. Przydatna okazała się pomoc pracowników
Wydziału Inżynierii Lądowej, wykorzystujących kamerę termowizyjną, by wskazać
punkty odzieży o zmniejszonej izolacyjności. W testach Valerianowi Romanovskiemu towarzyszyli członkowie jego ekipy
— Wawrzyniec Kuc i Wacław Laba. Warto
przypomnieć, że Wawrzyniec Kuc, architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej,
jest zapalonym podróżnikiem i w swych
licznych wędrówkach po świecie miał okazję dobrze poznać daleką Syberię. Plon
zdjęciowy jego wyprawy w tamte okolice
mieliśmy okazję oglądać latem ubiegłego
roku na PK, na wystawie w Galerii „Gil”.
Po zakończeniu testów w Krakowie niewielki zespół wyruszył na początku lutego
do Rosji. Najpierw drogą lotniczą, następnie
samochodem trzej członkowie ekipy dotarli
do miejscowości Ojmiakon. Tu, po ostatnich
przygotowaniach, Valerian Romanovski
przystąpił do realizacji swego planu.

w temperaturze wynoszącej prawie minus
40 stopni Celsjusza. Powodem do satysfakcji dla całego zespołu jest fakt, że w czasie
zmagań kolarza z naturą i własnymi ograniczeniami nie zawiódł starannie przygotowany i serwisowany sprzęt.

*

…i w trakcie prób w komorze LBT

Swój zaplanowany na dwie doby maraton kolarski rozpoczął 7 lutego, by ostateczny cel osiągnąć 9 lutego o godzinie
11.50 czasu miejscowego. W ciągu 48 godzin przejechał w sumie ok. 400 km, ustanawiając po drodze także rekordy w jeździe 12- i 24-godzinnej. Próba odbywała się

Wyczyn Valeriana Romanovskiego wzbudził duże zainteresowanie mediów.
Wykorzystanie w fazie przygotowań
komory wytwarzającej niskie temperatury również przyciągnęło uwagę wielu
redakcji. 27 stycznia salka konferencyjna
w Laboratorium Badań Technoklimatycznych z trudem pomieściła sporą gromadę przybyłych na konferencję prasową
dziennikarzy. Drobiazgowo wypytywali
Valeriana Romanovskiego, Wawrzyńca
Kuca, a także kierownika LBT dr. inż. Janusza Pobędzę o szczegóły prób w komorze oraz o samą eskapadę do Jakucji. Niektórzy przedstawiciele mediów
zdecydowali się wejść na kilka minut do
komory, w której panowała temperatura
około minus 40 stopni Celsjusza. Relacje
o niezwykłych testach prowadzonych na
Politechnice Krakowskiej pojawiły się na
antenach kilkunastu stacji telewizyjnych
i radiowych, na łamach prasy i w portalach internetowych.

(ps)
Zdjęcia: Jan Zych

Nowy projekt CTT i INTECH PK

Tylko do 30 kwietnia KONKURS TRL +
Politechnika Krakowska po raz drugi znalazła
się w gronie uczelni, które uzyskały wsparcie
MNiSW na dofinansowanie przedsięwzięć
zmierzających do komercjalizacji wyników
badań naukowych swoich pracowników
i zespołów badawczych. Nowy projekt, którego budżet będzie opiewał na kwotę 2 mln
431 tys. zł, nazywa się „Inkubator Innowacyjności +”. Jego realizacją zajmie się konsorcjum złożone z Centrum Transferu Technologii PK oraz INTECH PK Sp. z o.o.
Głównym celem jest wskazanie wśród badań naukowych prowadzonych na PK takich,
które cechuje duży potencjał wdrożeniowy,
oraz dofinansowanie prac dostosowujących
opracowywane tu technologie do zapotrzebowania rynkowego poprzez podniesienie
TRL (Technology Readiness Level — poziom
gotowości technologicznej). Rozwiązania,
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które spełniają ten warunek, zostaną wyłonione w trwającym od 1 marca do 30 kwietnia Konkursie TRL +.
Uwzględnione zostaną tylko wyniki prac
zgłoszonych na PK i stanowiących własność
pracowników, doktorantów lub studentów
naszej uczelni. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie Politechnice Krakowskiej
większości praw majątkowych do wyników
prac naukowych.
Przewiduje się, że dofinansowanie
poszczególnych rozwiązań może pokryć
80 proc. kosztów ich opracowania, jednak
maksymalna przyznana kwota nie przekroczy 100 tys. zł netto (szczegóły: www.transfer.edu.pl/pl/konkurstrl.htm).
„Inkubator Innowacyjności +” pozwoli
ponadto zintensyfikować działania komercjalizacyjne. Środki zostaną wykorzystane m.in.

na promocję oferty PK na rynkach międzynarodowych, analizę potencjału rynkowego,
gotowości wdrożeniowej oraz wartości rynkowej poszczególnych wynalazków. Możliwe
będzie sfinansowanie zgłoszeń w Urzędzie
Patentowym RP, Europejskim Urzędzie Patentowym, a także zapewnienie ochrony wynalazków w poszczególnych krajach. Istotnym
zadaniem będzie powołanie brokerów innowacji, zorientowanych w tematyce prac badawczych i rozwojowych prowadzonych na
wydziałach PK. Koordynatorem projektu jest
Urszula Pełka-Rębalska z Zespołu ds. Komercjalizacji w CTT PK.

Szczegółowe informacje: www.transfer.edu.pl/
pl/inkubatorinnowacyjnosci.htm
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Fundacja utworzona przez prof. Janusza Magierę ułatwia start młodym talentom

Laureaci odnoszą sukcesy
Fundacja Wspierania Młodych Talentów
Profesora Janusza Magiery działa formalnie
od 8 marca 2013 r., bowiem z tą charakterystyczną datą uzyskała pierwszy wpis do
Krajowego Rejestru Sądowego. Głównym
celem fundacji, realizowanym konsekwentnie od początku działalności, jest wspieranie tych młodych ludzi, którzy już na
etapie edukacji rokują nadzieje i wykazują
determinację w rozwoju swojego talentu
w przyszłości. Fundacja wspiera osiągnięcia
twórcze w takich dziedzinach, jak: ochrona
środowiska naturalnego i związane z nią
nowe technologie, technologie energooszczędne i bezodpadowe, oszczędzanie
energii, odnawialne źródła energii, budownictwo pasywne i energooszczędne.
Co roku wybitnym studentom oraz absolwentom studiów I i II stopnia, tym, którzy
mogą się wykazać znaczącymi osiągnięciami w wymienionych dziedzinach, przyznawane są nagrody. Uroczyste wręczenie dyplomów nagrodzonym odbywa się podczas
inauguracji nowego roku akademickiego.
W 2016 r. po raz pierwszy przyznano nagrody osobom wyróżnionym w ramach Uczelnianej Sesji Kół Naukowych.

Fundacja utrzymuje kontakty z wieloma absolwentami PK, wychowankami,
którym w życiu zawodowym znacząco,
w tym również materialnie, się powiodło.
Od tej grupy absolwentów fundacja uzyskała znaczne wsparcie finansowe w 2015 r.
przy okazji obchodów 70-lecia Politechniki
Krakowskiej.
Zgodnie ze statutem fundacji przewodniczącym Rady Fundacji jest każdorazowo
urzędujący rektor PK, a zmiana następuje
w ciągu trzech miesięcy od wyboru nowego rektora. Aktualnie (od 1 grudnia 2016 r.)
skład władz Fundacji Wspierania Młodych
Talentów Profesora Janusza Magiery jest
następujący:
Rada Fundacji —
prof. dr hab. inż. Jan Kazior
(przewodniczący, rektor PK),
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
(członek Rady),
dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
(członek Rady);
Zarząd Fundacji —
prof. dr hab. inż. Janusz Magiera
(prezes Zarządu),

prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski
(członek Zarządu),
dr hab. inż. Andrzej Laszuk, em. prof. PK
(członek Zarządu),
dr hab. inż. Lucyna Domagała
(członek Zarządu).
Fundacja interesuje się losami osób,
które otrzymały nagrody. Od 2013 r. nagrodzono 9 osób, których charakterystyki znajdują się poniżej. Fundacja zachęca
pracowników naukowych do odkrywania
osób kreatywnych, chętnych do pracy
nad sobą. Do wszystkich zaś pracowników Politechniki Krakowskiej zwraca
się z prośbą o to, by przeznaczyli na jej
cele 1 proc. z podatku w trakcie rozliczenia finansowego za 2016 r. i w latach
następnych. Od 2015 r. fundacja posiada
bowiem status Organizacji Pożytku Publicznego, co pozwala na pozyskiwanie
1 proc. z płaconego przez osoby fizyczne
podatku (KRS: 0000453987). Zapewnia, że
środki te na pewno zostaną dobrze wykorzystane.

(R.)

Laureaci Nagród Fundacji Wspierania Młodych Talentów
Profesora Janusza Magiery
Jan Borowicz
Mgr inż. arch. Jan Borowicz
jest laureatem nagrody Fundacji Wspierania Młodych
Talentów w 2015 r. Ukończył
studia I i II stopnia na Wydziale Architektury Politechniki
Krakowskiej. Podczas studiów kształcił się na Politechnice w Turynie w ramach Programu Erasmus.
Otrzymał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie architektonicznym na projekt szkoły muzycznej wraz z salą koncertową w Koninie, współpracując z biurem
architektonicznym Limba. Pracował przy jej
projekcie budowlanym oraz wykonawczym.
Współtworzył również wizualizacje architektoniczne dla zespołu — Rodrigo Garda,
Maciej Siuda, Gonzalo del Val — biorącego udział w międzynarodowym konkursie
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architektonicznym na projekt rewitalizacji
warszawskiej Rotundy (II nagroda). Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów architektonicznych swoją karierę kontynuuje w Londynie. Pracował w biurze architektonicznym
OAOA Architecture Associates powiązanym
z pracownią Foster and Partners nad projektem luksusowych rezydencji — Crescent
Apartment Buildings oraz Ayla Peninsula
Islands Villas w Jordanii. Obecnie, w biurze
wizualizacji architektonicznych AVR London,
współpracuje z czołowymi biurami architektonicznymi w Londynie.

Magdalena Kijania
Mgr inż. Magdalena Kijania
jest laureatką nagrody Fundacji Wspierania Młodych
Talentów im. Janusza Magiery w 2013 r. Studia na Wy-

dziale Inżynierii Lądowej PK ukończyła
w 2012 r. z wyróżnieniem. W październiku tego samego roku rozpoczęła pracę
jako asystent w Zakładzie Konstrukcji
Żelbetowych oraz studia III stopnia na
kierunku budownictwo. Od rozpoczęcia
studiów doktoranckich opublikowała
trzy artykuły; jest redaktorką naukową
dwóch współautorskich monografii.
Dwukrotnie zwyciężyła w konkursie referatów doktoranckich na konferencji
EUROINŻYNIER. W 2014 r. przygotowała część studialną zadania badawczego
i konspekt na otwarcie przewodu. Wykonała wszystkie badania doświadczalne potrzebne do realizacji pracy doktorskiej i jest w trakcie pisania rozprawy.
Jest również współopiekunem Koła
Naukowego CONKRET, działającego
przy Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych
na PK.

www.nasza.pk.edu.pl
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Justyna Miodowska
Mgr inż. Justyna Miodowska otrzymała nagrodę Fundacji Wspierania Młodych Talentów
w 2015 r. Obecnie jest
doktorantką na Wydziale Mechanicznym PK. Otwarcie jej przewodu doktorskiego nastąpiło 7 grudnia
2016 r. Jej praca naukowa dotyczy przede
wszystkim problemu zrostu kostnego
zarówno w zakresie modelowania konstytutywnego, jak i symulacji numerycznych. Od 1 października 2016 r. jest również zatrudniona na stanowisku asystenta
naukowo-dydaktycznego w Zakładzie
Mechaniki Ciał Stałych PK. Prowadzi zajęcia z takich przedmiotów, jak: aparatura
medyczna, wytrzymałość materiałów, zaawansowane metody MES oraz modelowanie 3D w biomechanice.

Milena Mojecka (obecnie Łabaj)
Mgr inż. arch. Milena
Mojecka jest laureatką
nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów
w 2014 r. Jest absolwentką studiów I i II stopnia
na kierunku architektura
krajobrazu na Wydziale Architektury PK.
W 2012 r. otrzymała stypendium Fundacji
General Electric w ramach Programu Stypendialnego dla Liderów. Przez 6 miesięcy
studiowała na Słowackim Uniwersytecie
Przyrodniczym w Nitrze (Program Erasmus).
W grudniu 2014 r. otrzymała wyróżnienie
ministra infrastruktury i rozwoju za najlepszą pracę inżynierską w 2014 r. z dziedziny
transportu. W 2015 r. zajęła pierwsze miejsce w konkursie na projekt nasadzeń zastępczych „Zielona Inwestycja” (wraz z Elżbietą Kumańską-Dziób). W październiku
2016 r. rozpoczęła pracę w Urzędzie Miasta
Stalowej Woli. Zajmuje się kompleksowym
opracowywaniem projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu —
od skali mikro po kilkuhektarowe założenia.

Julia Radwan-Pragłowska
Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska to laureatka nagrody Fundacji
Wspierania
Młodych
Talentów w 2016 r. Jest
doktorantką na Wydziale Inżynierii i Techno-
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logii Chemicznej PK, gdzie pracuje nad
nowymi biomateriałami o zaawansowanych właściwościach dotowanych bionanoaktywatorami. W 2016 r. uzyskała
stopień magistra na kierunku biotechnologia. Swoje doświadczenie naukowe
poszerzała również w trakcie pobytu na
Technical University of Ostrava (Czechy)
w ramach Programu Erasmus+. Wyniki
swoich badań prezentowała na wielu
konferencjach krajowych i międzynarodowych, zarówno w postaci posterów,
jak i referatów. Zdobyła m.in. złoty medal
na targach wynalazczości Brussels Innova 2016 i zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Młody Wynalazca
2016.

Iga Rewers
Mgr inż. Iga Rewers jest
laureatką nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów w 2013 r.
Absolwentka Wydziału
Inżynierii Lądowej PK.
Jeszcze w trakcie studiów
magisterskich odbyła staż przygotowujący do pełnienia obowiązków nauczyciela
akademickiego. Od 2012 r. jest asystentem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Konstrukcji Żelbetowych Instytutu
Materiałów i Konstrukcji Budowlanych PK.
Obecnie doktorantka na Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Pełni rolę współopiekuna
Koła Naukowego Konstrukcji Żelbetowych
CONKRET. Od czasu studiów magisterskich
włącza się w organizację kolejnych edycji
Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej
Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER
oraz Inżynierskich Warsztatów Budowlanych. Opublikowała kilka artykułów, m.in.
w „Przeglądzie Budowlanym”, „Czasopiśmie Technicznym”, czasopiśmie „Izolacje”;
jest autorką dwóch rozdziałów w monografiach.

Rafał Sieńczak
Mgr inż. Rafał Sieńczak
jest laureatem nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów
w 2015 r. Po obronie
pracy
magisterskiej
rozpoczął pracę w warszawskiej filii firmy Siemens, w Dziale Efektywności Energetycznej na stanowisku
inżyniera centrum zarządzania energią.

Praca w dziale oferującym innowacyjne
rozwiązania z zakresu automatyki budynkowej i efektywnego wykorzystania
energii — to swoista kontynuacja jego
dotychczasowych zainteresowań. Obecnie odpowiada za przygotowywanie analiz i rozwiązań technicznych w projektach
pozwalających na obniżenie zużycia energii w budynkach. W październiku 2016 r.
rozpoczął na Politechnice Warszawskiej
roczne studia podyplomowe na kierunku
automatyka.

Joanna Tomankiewicz
Mgr inż. Joanna Tomankiewicz jest laureatką
nagrody Fundacji Wspierania Młodych Talentów
w 2013 r. Po studiach
przez dwa lata pracowała w AGH na Wydziale
Inżynierii Materiałowej
i Ceramiki. Zajmowała się analizą odzysku
ciepła odpadowego z gazów spalinowych
z zastosowaniem generatorów termoelektrycznych. Następnie podjęła pracę
w Rzeszowie jako konstruktor i projektant silników odrzutowych w firmie Pratt
& Whitney. Aktualnie pracuje jako inżynier
analizy obliczeniowej CFD w firmie BorgWarner w Rzeszowie. Do jej zadań należy
analiza i optymalizacja przepływu przez
turbosprężarki samochodowe. Tematyka
maszyn przepływowych i analiz CFD jest
zagadnieniem, z którym laureatka chce
związać swoją karierę zawodową.

Sebastian Zaworski
Inż. Sebastian Zaworski
otrzymał nagrodę Fundacji Wspierania Młodych
Talentów w 2016 r. za całokształt osiągnięć w czasie studiów pierwszego
stopnia. Obecnie kontynuuje naukę na Wydziale
Inżynierii Lądowej PK, na kierunku budownictwo (specjalność: technologia i organizacja budownictwa). Równocześnie od ponad 10 miesięcy pracuje jako kosztorysant
i inżynier budowy w jednej z krakowskich
firm budowlanych. Aktualnie otrzymał
grant na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ do Niemiec i tam spędzi ostatni semestr studiów, doskonaląc język niemiecki
i poszerzając swoje zainteresowania związane z budownictwem pasywnym.
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Poligrafia akademicka
Druk cyfrowy zdominował proces produkcyjny w Dziale Poligrafii PK,
otwierając nowe możliwości i obniżając koszty
LESŁAW PETERS

K

SI ĄŻK A — od wieków jeden z najważniejszych atrybutów człowieka wykształconego,
a szczególnie człowieka
nauki. Jest dziś czymś tak oczywistym,
że zwykle nie zastanawiamy się, komu
— poza autorem — ją zawdzięczamy. Łatwo umyka nam, że jej finalna postać jest
efektem pracy ludzi, którzy ją wydrukowali.

Dyplomy przez cały rok
Zakład poligraficzny na Politechnice
Krakowskiej funkcjonuje od wielu lat.
Sięgający po drukowane tu książki pracownicy i studenci PK nie mają na ogół
pojęcia o skali działalności tej jednostki uczelni. Widzą tylko konkretny egzemplarz, z którego właśnie korzystają.
Tymczasem tylko w 2016 r. Dział Poligrafii PK wydrukował 125 tytułów książek. Po odliczeniu dni wolnych od pracy
i okresu urlopów okazuje się, że mniej
więcej co drugi dzień zakład opuszczała
kolejna publikacja książkowa.
Trzeba jednak pamiętać, że na produkcję Działu Poligrafii PK składają się
nie tylko książki. Szkoła wyższa potrzebuje również wielu innych druków,
chociażby takich jak dyplomy ukończenia studiów. A nie jest to bynajmniej
drobny fragment produkcji poligraficznej, powstającej na PK. Rocznie uczelnia wydaje ponad 4000 kompletów tego
typu dokumentów.
Kluczowe jest tu słowo „komplety”, bowiem obok oryginału absolwent
otrzymuje dwa odpisy, kolejny odpis
wędruje do akt uczelni, a ponadto bardzo często nasi wychowankowie chcą
jeszcze otrzymać dyplom w języku obcym — zwykle angielskim (niektórzy
życzą sobie wersję niemiecką, rosyjską
czy np. hiszpańską). Oznacza to, że
chociaż obrony prac inżynierskich i magisterskich odbywają się w pewnych
zwyczajowych terminach w ciągu roku
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— w zimie i przed letnią przerwą w zajęciach — uczelniana poligrafia musi
produkować te dokumenty cały czas.
Każdego tygodnia z maszyny schodzi
kolejna porcja nowiutkich dyplomów.
Przepisy stanowią, że absolwent
powinien otrzymać dyplom najpóźniej
30 dni po obronie, ewentualna awaria
maszyny spowodowałaby więc poważne perturbacje. Dlatego pod koniec
ubiegłego roku Dział Poligrafii otrzymał nową maszynę, przeznaczoną do
wykonywania tego typu zadań. Konika Minolta PRO 1051 przejęła w całości druk dyplomów. Gdyby doszło
— odpukać — do jej awarii, druk dyplomów zostanie przeniesiony na maszynę poprzednio spełniającą to zadanie. Jednocześnie nowy nabytek pełni
rolę maszyny rezerwowej na wypadek,
gdyby coś złego przydarzyło się którejś
ze starszych maszyn drukarskich, wykonujących inne prace.

Coraz szybsze maszyny

nie przekraczają zwykle 300 egzemplarzy, Dział Poligrafii systematycznie
przestawia się od lat na druk cyfrowy. Przy tak niskich nakładach jest
on bardziej opłacalny od tradycyjnego
druku oﬀsetowego. W przypadku nakładów wyższych, przekraczających
400 egzemplarzy, druk oﬀsetowy staje
się tańszy od cyfrowego. Wtedy Wydawnictwo szuka wykonawcy zlecenia
poza uczelnią, jednak publikacje o takich nakładach to margines działalności naszego uczelnianego edytora.
Postęp technologiczny w poligrafii
jest dziś niezwykle szybki. Pierwsza
na PK maszyna do druku cyfrowego,
zakupiona w 2002 r. Konika 7085, traktowana jest dziś już niemal jak zabytek.
Może ona drukować z prędkością maksymalną 70 kartek na minutę. Nowsze
maszyny, znajdujące się na Politechnice, wypuszczają ponad 100 kartek na
minutę. Druk z takimi prędkościami
zaspokaja obecne potrzeby zakładu,
ale warto pamiętać, że na rynku są już
dostępne maszyny produkujące nawet
do 200 kartek na minutę. Dział Poligrafii PK chętnie sprzedałby maszynę
z 2002 r., ale czy znajdzie się jeszcze na
nią kupiec?

Wytwarzanie dyplomów to praca bodaj
najbardziej charakterystyczna dla drukarni uczelnianej. Można powiedzieć:
specjalność zakładu! Do Działu Poligrafii PK trafiają jednak również innego typu zlecenia. Kierownik Działu Poligrafii PK Marek Felecki przy najnowszym nabytku zakładu
W działającym w Czyżynach zakładzie oprócz
książek powstają czasopisma, druki akcydensowe
takie jak zaproszenia, druki związane z inauguracją
roku akademickiego, foldery czy informatory promujące uczelnię, jej wydziały i ofertę edukacyjną.
Odpowiednio do potrzeb uczelni w zakresie
produkcji poligraficznej
kompletowany jest sprzęt.
Ponieważ nakłady przygotowywanych w Wydawnictwie PK książek
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Technologia i ekonomia
Kierownik Działu Poligrafii Marek
Felecki przekonuje, że opłaca się inwestować w nowy sprzęt, bowiem
praktycznie każdy zakup nowej maszyny drukującej powoduje obniżenie
kosztów produkcji. W przypadku druku jednobarwnego wyprodukowanie
jednej strony formatu A4 na maszynie
z 2002 r. kosztowało 3 grosze. Jeśli użyć
maszyn najnowszych, koszt ten spada poniżej 2 groszy. O wiele lepiej ten
zysk jest widoczny w przypadku druku stron kolorowych. Maszyna kupiona w 2008 r. stronę kolorową produkuje
za 35 groszy, podczas gdy najnowszy
nabytek pozwala wydrukować stronę kolorową za mniej niż 20 groszy.
Na rynku są już dostępne urządzenia
drukujące wielobarwną stronę nawet
za 15 groszy. — Używanie sprzętu pracującego od lat nie musi być korzystne dla
uczelni z ekonomicznego punktu widzenia
— konkluduje Marek Felecki.
Duże oszczędności daje insertowanie. Pozwala ono unikać produkowania
w całości na maszynie do druku wielobarwnego książek zawierających tylko
część stron z ilustracjami kolorowymi.
Druk strony na maszynie czarno-białej
kosztuje prawie 2 grosze, ale ta sama
jednobarwna strona wychodząca z maszyny do druku kolorowego kosztuje
już 8 groszy. Dlatego na maszynie do
druku kolorowego warto drukować wyłącznie strony wielobarwne, a złożenie
książki w całość powierzyć maszynie
do druku monochromatycznego. Posiada ona bowiem możliwość wstawiania w trakcie druku stron kolorowych
pobieranych (czyli insertowanych) ze
specjalnego pojemnika zawierającego
strony wydrukowane wcześniej. Na
pierwszy rzut oka wydaje się to trochę
skomplikowane, ale maszyna sama dba
o to, by strony kolorowe trafiły na właściwe miejsce, a koszt produkcji książki
znacznie spada.
Mówiąc o ekonomicznych aspektach
funkcjonowania Działu Poligrafii PK,
warto pamiętać, że jednostki uczelni
zlecające druk książek nie płacą za tzw.
robociznę. Koszty pracy osób zatrudnionych w zakładzie poligraficznym,
podobnie jak w przypadku wszystkich pracowników administracyjnych
Politechniki, pokrywane są z budżetu uczelni. Dzięki temu za produkcję
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Załoga Działu Poligrafii PK (od lewej): Marek Felecki, Paweł Nowak, Małgorzata Bocheńska,
Wiesław Komurka, Anna Pac, Józef Warchoł, Grażyna Cempa, Jerzy Stefan, Piotr Jastrzębski. Fot.: Jan Zych

książek ukazujących się na uczelni zamawiający płacą mniej, niż gdyby zlecali je firmom zewnętrznym.

Czas specjalizacji
Dział Poligrafii PK realizuje niemal
wszystkie zlecenia napływające od
jednostek uczelni. Odmowa jest rzadkością, ale czasem jednak się zdarza.
Przede wszystkim wtedy, gdy na przeszkodzie stają względy technologiczne.
Na przykład brak odpowiednich maszyn wyklucza druk dużych plakatów
(A2 czy B2 i większych). Nie przyjmuje
się też zleceń z bardzo krótkim terminem wykonania. Jeśli przychodzi ktoś,
kto chciałby mieć gotową książkę za
tydzień, nie może liczyć na ekspresowy
druk. Obowiązuje kolejka.
— Ale jeżeli ktoś zgłasza, że przygotowuje konferencję, która odbędzie się za trzy
miesiące, lecz materiały do książki związanej z tą konferencją dostarczy dwa tygodnie
przed konferencją, staramy się pójść mu na
rękę — mówi Marek Felecki. Podkreśla,
że ważne jest wcześniejsze uprzedzenie
Działu Poligrafii, aby zakład mógł odpowiednio zaplanować pracę przy innych
zleceniach. Sytuacja byłaby inna, gdyby
można było uruchomić drugą zmianę
(np. w celu realizacji konkretnego zamówienia), ale na to byłyby potrzebne
dodatkowe fundusze, zauważa Felecki.
Bieżąca produkcja na rzecz jednostek
uczelni na ogół nie wymaga wydawania
prac w twardych oprawach. Jeśli pojawia
się taka potrzeba, druk książki zleca się
firmie zewnętrznej. Są to tak rzadkie
przypadki, że pieniądze wyłożone na

zakup linii do oprawy twardej nie zwróciłyby się. Ograniczeniem, w pewnych
przypadkach, jest też brak maszyny
oﬀsetowej wykonującej druk czterokolorowy (czyli w pełnym zakresie barw).
Posiadana przez zakład maszyna dwukolorowa wymaga dwukrotnego zadrukowywania arkuszy, co przy większych
nakładach znacznie wydłuża proces
druku w porównaniu z ofertami dostępnymi na rynku. Z tego powodu Dział Poligrafii PK musiał zrezygnować z drukowania „Naszej Politechniki” po przejściu
pisma w roku ubiegłym na pełny kolor.

*
Jednym z efektów cyfryzacji parku maszynowego w Dziale Poligrafii PK jest
zwiększenie możliwości stosowania
w książkach koloru. Wiedząc o tym, autorzy coraz częściej ilustrują swe prace
barwnymi zdjęciami i wykresami. Podnosi to wartość informacyjną samych
ilustracji, a pod względem estetycznym
zyskują całe książki.
Rosnący poziom wydawnictw powstających na Politechnice spotyka
się z uznaniem czytelników. Bywa też
doceniany podczas konkursów organizowanych dla edytorów. W sukcesach
tych swój niemały wkład ma także Dział
Poligrafii. Dla pracowników to powód
do satysfakcji i zadowolenia z dobrze
wykonywanej pracy. A że czytelnik nie
zawsze zauważa rolę, którą odgrywają
w procesie tworzenia książki… No cóż,
można powiedzieć: taki zawód.

Zdjęcia: Jan Zych
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Po obu stronach Pirenejów
Uczestnicy XXII Wyprawy Mostowej poznali około 80 mostów i wiaduktów,
które powstawały od czasów średniowiecza po pierwsze lata XXI wieku
LESŁAW PETERS

G

RU PA
miłośników
podróży z różnych
stron Polski od ponad
dwudziestu lat co roku
wyrusza poza granice
Polski, by poznawać konstrukcje mostowe naszego kontynentu. XXII Europejska Wyprawa Mostowa objęła tereny
południowej Francji, północnej Hiszpanii i Pirenejów. Trwającą od 9 do 23 lipca 2016 r. wyprawę współorganizowała
Katedra Budowy Mostów i Tuneli na
Wydziale Inżynierii Lądowej PK. Podobnie jak podczas dwudziestu jeden
poprzednich podróży, głównym animatorem przedsięwzięcia był prof. Kazimierz Flaga.

Średniowieczne Carcassonne
i kosmiczna Tuluza
Wyprawa rozpoczęła się od przelotu
z Warszawy do Barcelony. Stolica Katalonii — wiadomo — słynie z niezwykłej
katedry Sagrada Familia, zaprojektowanej przez Antoniego Gaudiego. Bliższe
zapoznanie się z tym fenomenem architektury, podobnie jak z innymi ważnymi obiektami miasta, w tym pomnikiem
Kolumba i wierną kopią jego korwety
Santa Maria, odłożono na koniec wyprawy. Zaraz po opuszczeniu samolotu
i zajęciu miejsc w autokarze uczestnicy
wyprawy wyruszyli realizować bogaty
plan podróży.
Pierwszym celem na trasie było słynne
Carcassonne, jeden z największych w Europie zachowanych średniowiecznych
kompleksów urbanistycznych. Są w nim
też zabytkowe mosty, jak pamiętający
czasy Ludwika IX Świętego (XIII wiek)
10-łukowy Pont Vieux, dziś służący wyłącznie pieszym. Jest też funkcjonujący od
XIV wieku most zwodzony, prowadzący
na zamek w Carcassonne. Zamek, który
był miejscem wielu historycznych wydarzeń, pełni dziś rolę muzeum.
Następnym po Carcassonne punktem wyprawy była Tuluza — drugi co
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do wielkości ośrodek akademicki Francji. Uniwersytet został tu założony już
w 1229 r. Z odwiedzonych przez uczestników wyprawy mostów warto zwrócić
uwagę na liczący 220 merów długości
Pont Neuf (most Nowy) wybudowany
w latach 1542–1632. Do jego wzniesienia
użyto granitu z rzeki Garonny, nad którą
most stoi. Konstruktorem mostu był architekt francuski doby baroku François
Mansart, któremu zawdzięczamy ideę
wykorzystania poddaszy domów do celów użytkowych. Od jego nazwiska tzw.
dachy łamane zyskały miano dachów
mansardowych.
Ponad sto lat przed Pont Neuf powstał Pont de Tounis. Wybudowano go,
by połączyć brzeg z istniejącą kiedyś
na Garonnie wyspą Tounis. W połowie XX wieku koryto rzeki, nad którą
przerzucono most, zostało jednak zasypane i w efekcie zabytkowy most stał
się wiaduktem nad aleją utworzoną
w miejscu rzecznego koryta. Pewien
odcinek ulicy o nazwie Pont de Tounis
(rue de Pont de Tounis) stanowią dziś
przęsła XVI-wiecznego mostu.
Dziełem konstruktora XX-wiecznego
jest natomiast 5-przęsłowy Pont Saint-Michel (most św. Michała) o długości
326 metrów. Jego przęsła podparte są
przez układy zastrzałów, z których jedne
biegną w lewo, drugie zaś — w prawo.
Konstruktorem tego mostu jest Eugene

Freyssinet (1879–1962), który jako pierwszy dostrzegł znaczenie zjawisk reologicznych w betonie, a w 1928 r. opatentował konstrukcje strunobetonowe.
Pobyt w Tuluzie zaowocował też
wizytą w Miasteczku Kosmicznym
L’Astralia. Zgromadzono w nim wtórniki obiektów wysłanych w kosmos,
w tym imponującą rakietę nośną Ariane 5, o wysokości 55 metrów. To właśnie
jej zdjęcie, autorstwa Jana Zycha, trafiło
na okładkę grudniowego (12/2016) numeru „Naszej Politechniki”. Uczestnicy
wyprawy w miasteczku kosmicznym
również doszukali się mostu, którym
była kładka prowadząca do stacji kosmicznej „Mir”. Uwagę przyciągnęło
oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne
kładki, co pozwoliło wciągnąć ją na listę
obiektów mostowych obejrzanych podczas wyprawy.

Mosty oglądane z perspektywy
rzeki
Około trzysta kilometrów dzieli Tuluzę
od Bordeaux, które było kolejnym celem
na trasie wyprawy. Tu zapoznano się
z kilkoma mostami, wykorzystując do
tego celu m.in. rejs statkiem turystycznym po Garonnie. Dzięki temu można
było poszczególne obiekty obejrzeć także od dołu, oceniając ich stan techniczny i dokładnie przyglądając się filarom.

Fragment Pont de Pierre — mostu kamiennego wzniesionego w Bordeaux na rozkaz Napoleona
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Stalowy most Zubizuri w Bilbao, zbudowany według projektu Santiago Calatravy

Do najciekawszych mostów Bordeaux należy kamienny Pont de Pierre
zbudowany z rozkazu Napoleona (ale
już po jego śmierci). Zaprojektowany tuż
przed upadkiem imperium i abdykacją
cesarza most został ukończony w 1822 r.
i mimo wpisania do rejestru zabytków
użytkowany jest do dziś. Ma 487 metrów
długości i wsparty jest na 17 łukowych
przęsłach — czyli tylu, ile liter liczy imię
i nazwisko Napoleon Bonaparte.
Ze statku wycieczkowego obejrzano
także most, któremu patronuje Jacques
Chaban-Delmas — były premier Francji i długoletni mer Bordeaux. Most ten
wyróżnia podnoszone pionowo środkowe przęsło, które unosi się na wysokość
53 metrów ponad lustro wody. Całkowita długość mostu wynosi 433 metry,
z czego na sekcję ruchomą przypada
117 metrów. Ruchome przęsło o masie
2600 ton jest podnoszone na czterech
pylonach o wysokości 77 metrów
w ciągu zaledwie 12 minut. Umożliwia
ono wpływanie w głąb lądu statków
oceanicznych, docierających tu z Zatoki
Biskajskiej. Most ten jest największym
mostem ruchomym w Europie. Otwarto
go w marcu 2013 r.
W drodze do przystani, gdzie czekał statek wycieczkowy, uczestnicy
wyprawy zobaczyli też most kolejowy
Pont du Chemin de Fer Midi, potocznie
zwany kładką Eiﬀela, bowiem wzniesiono go na filarach zaprojektowanych
przez twórcę słynnej wieży w Paryżu.
W 2008 r. zamierzano most zburzyć, ale
uratowało go wpisanie jako zabytku
techniki na listę UNESCO.
Pobyt w Bordeaux (mieście, które trzykrotnie w historii pełniło rolę
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tymczasowej stolicy Francji) wiązał się
także ze zwiedzaniem zabytków i innych ciekawych miejsc. Odwiedzono
m.in. przyrodniczą osobliwość na skalę
światową — przylegającą do Atlantyku
najwyższą w Europie wydmę, tzw. Wydmę Piłata, sięgającą 114 metrów n.p.m.
Położona około szęśćdziesiąt kilometrów od Bordeaux wydma ciągnie się
między plażą a sosnowymi lasami. To
właśnie tu fotografik Jan Zych wykonał
nagrodzone w międzynarodowym konkursie zdjęcie, które prezentowaliśmy
w numerze styczniowym „Naszej Politechniki”.

Szkielet dinozaura?
A może biały żagiel…
Kolejne ciekawe obiekty mostowe uczestnicy wyprawy zobaczyli po przekroczeniu granicy francusko-hiszpańskiej
— w Bilbao, stolicy Kraju Basków. Most
Puente de Miraflores nad rzeką Nervion, zbudowany w 1955 r., zaskoczył
niewielką odległością od bloków mieszkalnych, przebiegając nieomal nad ich
dachami. Inną zwracającą uwagę konstrukcją był wyróżniający się białą sylwetką most Zubizuri. Zaprojektowany
przez światowej sławy architekta Santiago Calatravę stalowy most podwieszany o długości 75 metrów, otwarty
został w 1997 r. Jest przeznaczony tylko
dla pieszych i dla rowerzystów. W jego
formie jedni widzą szkielet dinozaura,
inni zaś porównują go do białego żagla.
Nie można też było obojętnie przejść
obok Puente Bizkaia — mostu Biskajskiego, pierwszego na świecie mostu
gondolowego, zbudowanego w 1893 r.

przez Alberta Palacia, ucznia Gustawa
Eiﬀela. Most wsparty jest na 4 monumentalnych wieżach kratownicowych
o wysokości 61 metrów, a całość pomalowano czerwoną farbą. Pomiędzy parami wież kursuje gondola podwieszona na długich linach do kratownicowej
konstrukcji jezdnej, znajdującej się na
wysokości 45 metrów nad poziomem
wody. Może ona przewozić 8 samochodów i 200 osób. Przejazd pomiędzy
dwoma brzegami na dystansie 164 metrów trwa około 1,5 minuty. Wieże łączy
też kładka dla pieszych, na którą dostać
się można windą kursującą w wieży.
Poza obiektami mostowymi członkowie wyprawy odwiedzili też różne
inne napotkane po drodze ciekawe
miejsca, czasami w tym celu zbaczając
z głównej trasy podróży. Zawitawszy
do Bilbao, nie ominęli oddalonej o trzydzieści kilometrów Guerniki — miasta
zrównanego z ziemią w 1937 r. przez
eskadrę lotniczą „Condor” na rozkaz gen. Francisca Franco. Oglądany
w Guer nice czarno-szaro-biały mural,
wzorowany na znanym obrazie Pabla
Picassa, wywarł na uczestnikach wyprawy ogromne wrażenie.
Innym niezwykłym miejscem na
trasie wyprawy była jaskinia Cuevas
de Altamira w Górach Kantabryjskich,
nazywana kaplicą Sykstyńską paleolitu.
Znajdują się tu słynne malowidła wykonane w okresie tzw. kultury magdaleńskiej, przedstawiające sylwetki bizonów,
Pierwszy na świecie most gondolowy —
Puente Bizkaia w Bilbao. Ludzi i samochody
przewozi się w białej gondoli podwieszonej
na długich linach
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Dwa wiadukty belkowe w Asturii

jeleni, saren, koni i koziorożców, a także znaki geometryczne. Wprawdzie
w 1977 r. jaskinię zamknięto dla zwiedzających, aby chronić jej mikroklimat,
ale nieopodal działa Muzeum Altamiry,
a w nim można zobaczyć replikę sławnej jaskini wraz z kopiami malowideł.
Na trasie wyprawy znalazły się też
kościoły, w tym sławna katedra w Oviedo, stolicy Asturii. Kościół, zbudowany
w stylu gotyku płomienistego, mieści w swym wnętrzu kryptę, będącą
fragmentem świątyni z IX wieku. Przechowywane są tu największe skarby
Asturii, w tym skrzynia z relikwiami
związanymi z Jezusem Chrystusem.
Najcenniejszą relikwią jest Sudarion z Oviedo — święta chusta, którą
przykryta była zakrwawiona twarz
Chrystusa zdjętego z krzyża.
Uczestnicy wyprawy zawitali również do dwóch miejsc przyciągających
ogromne rzesze pielgrzymów — Santiago de Compostela i Lourdes. W Santiago de Compostela znajduje się grób
jednego z dwunastu Apostołów —
św. Jakuba Większego. W chodniku
prowadzącym na stare miasto wyryte
zostały w różnych językach słowa
przypisywane Goethemu: „Europa
zrodziła się w pielgrzymce do Composteli”. Natomiast Lourdes, znane powszechnie z serii objawień Najświętszej
Marii Panny, doznanych w 1858 r. przez
14-letnią Bernadettę Soubirous, przyciąga przede wszystkim osoby chore
i niepełnosprawne, mające nadzieję na
uzdrowienie.

Wiadukt szybkiej kolei de O Eixo

Concha de Artedo — drogowy i autostradowy. Choć mają one różną konstrukcję
i różne wysokości, razem tworzą piękne
dzieło inżynierskie, znakomicie wpisane w zieloną dolinę. Innym interesującym mostem w tej części Hiszpanii był
Viaducto del Navia. Oddany do użytku w 2006 r., ma 905 metrów długości
i składa się z trzech części: mostu przez
rzekę Navia oraz dwóch wiaduktów
dojazdowych. Obiekt poprowadzony
jest 40 metrów nad poziomem terenu,
w łuku poziomym.
W siódmym dniu wyprawy jej
uczestnicy zawitali do miasta pod obiecującą nazwą Pontevedra. Nazwa ta —
w pierwotnym brzmieniu Ponta Vetera
— oznacza bowiem Stary Most. W ten
sposób określono stary most rzymski,
przerzucony nad rzeką Lerez. Most
ten już nie istnieje, zastąpił go średniowieczny Puente del Burgo, zaliczany
do najważniejszych zabytków miasta.
W tej miejscowości jest też kilka innych

godnych uwagi przepraw mostowych,
w tym oddany w 2012 r. most łukowy
Puente de las Corrientes. Właściwą konstrukcję tego obiektu uzupełniają dwie
równoległe kładki pieszo-rowerowe,
a całość ciekawie wpisuje się w panoramę miasta.
W mieście Ourense przyciągał
wzrok Puente de Milenio, czyli most Milenijny, otwarty w 2001 r. Jest to dzieło
zaprojektowane przy udziale architekta
Alvara Vareli de Ugarte. Osobliwością
obiektu jest nanizana na most niczym
girlanda kładka dla pieszych, pełniąca
rolę widokową. Pozwala ona turystom
dotrzeć po stu stopniach z poziomu
drogi na wysokość niemal szczytu filaru, a także zejść poniżej poziomu drogi
i zbliżyć się do tafli wody, aby oglądać
most od spodu. Natomiast świadkiem
historii w Ourense jest kamienny most
łukowy Ponte Romana, zwany też Ponte
Vella. Jego dolne części łuków pamiętają
czasy rzymskie.

Most łukowy Puente de las Corrientes w Pontevedra

Kładka jak girlanda
W Asturii mostowcy z Polski podziwiali biegnące obok siebie dwa wiadukty
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Most Milenijny w Ourense. Turyści wędrujący po fantazyjnej kładce dla pieszych mostu Milenijnego

Największym skupiskiem dużych
mostów w Hiszpanii jest autostrada A6
pomiędzy Becerreá a Pedrafita, prowadzi bowiem przez 13 wiaduktów i 2 tunele. Uczestnicy wyprawy mieli okazję
zobaczyć spektakularny Viaducto de
Naron (70 metrów wysokości) i najbardziej charakterystyczny z wiaduktów
drogi narodowej nr 6 – Viaducto del
Cruzul (103 metry wysokości).

Cesarz by się zdziwił
W Logroño zwrócił uwagę most podwieszony na jednym pylonie, o harfowym układzie want. Nieco dalej natrafiono na XI-wieczny, 7-przęsłowy
most kamienny Puente la Reina

(w miejscowości o tej samej nazwie),
wzniesiony z rozkazu królewskiego
dla pielgrzymów zmierzających Drogą
św. Jakuba do Santiago de Compostela.
Wizerunek tego mostu widnieje dziś
na banknocie o nominale 20 euro. Po
dotarciu do słynącej z gonitw z bykami
Pampeluny uczestnicy wyprawy podziwiali częściowo zachowany mechanizm mostu zwodzonego, prowadzącego na miejscowy zamek. W drodze
do kolejnych konstrukcji mostowych
przydarzyło się spotkanie z… historią
literatury. Po minięciu osady Roncesvalles, w pobliżu przełęczy Puerto de
Ibañeta, polska grupa napotkała bowiem pomnik upamiętniający rycerza Rolanda, który zginął tu w 778 r.,

bohatera sławnej „Pieśni o Rolandzie”
— najstarszego i najgłośniejszego francuskiego eposu rycerskiego.
Mosty generalnie służą łączeniu
przeciwległych brzegów, ale napotkany w miejscowości Luz-St-Sauveur
most, wybudowany na polecenie Napoleona III (otwarty w 1861 r.), w naszych czasach znalazł zastosowanie,
które zadziwiłoby zapewne jego cesarską mość. Stał się ulubionym miejscem
amatorów skoków z elastyczną liną,
czyli uprawiających bungee jumping.
Swego rodzaju urozmaiceniem
w programie mostowym wyprawy był przejazd przez tunel drogowy Somport, na granicy francusko-hiszpańskiej, o imponującej długości

Viaducto del Cruzul na trasie szybkiej kolei. Z prawej: jedna z pozamostowych atrakcji wyprawy — monumentalny zamek templariuszy
w Ponteferrada
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W Pirenejach uczestnicy wyprawy podziwiali wspaniały Most romański Puente la Reina z XI wieku na rzece Arga, został odwzorowany na
cyrk polodowcowy de Gavarnie
banknocie o nominale 20 euro

8602 metrów. Koszty budowy tunelu
— 254 mln euro — Francja i Hiszpania podzieliły między sobą proporcjonalnie do długości trasy na terytorium każdego państwa (odpowiednio:
36,4 proc. i 63,6 proc.). Przejazd tunelem doprowadził uczestników podróży do klasztoru San Juan de la Peña
w hiszpańskiej Aragonii, gdzie według legendy miał być ukryty przed
muzułmanami Święty Graal.
Już pod koniec wyprawy na jej trasie pojawiło się jeszcze jedno państwo
— Andora. W tym miniaturowym kraju

we wschodnich Pirenejach także natrafiono na konstrukcje mostowe, choć raczej o skromnych rozmiarach, jak np.
most kratownicowy podwieszony, pełniący rolę deptaku lub kładka stanowiąca innowacyjne wejście do centrum
sportowego.
Jeszcze tylko Pont de Cassagne —
most wiszący nad rzeką Tet, mający
ciągły spadek podłużny 60 milimetrów
na metr — oraz efektowny wiadukt
Séjourné, będący jak gdyby mostem
ustawionym na przebiegającym poniżej
drugim moście. I po noclegu w Gironie

Most podwieszony w stolicy Andory — Andorra La Vella

grupa wróciła do miejsca, z którego rozpoczęła się ta podróż — do Barcelony.
A stąd samolot zabrał mostowców z powrotem do Warszawy.

*
Podróż zorganizowana została przez
Stowarzyszenie „Wyprawy Mostowe” i Biuro Turystyczne „Anitour”
z Czechowic-Dziedzic przy współpracy Katedry Budowy Mostów i Tuneli
Politechniki Krakowskiej. W wyprawie
wzięły udział 32 osoby, w tym 10 związanych zawodowo z mostownictwem.
Pozostali uczestnicy reprezentowali
takie profesje, jak: mechanika i elektrotechnika (6 osób), muzyka i muzykologia (5 osób), budownictwo i architektura, służba zdrowia, pedagogika i inne.
Połowę grupy stanowili krakowianie,
a 7 osób wywodziło się z Warszawy;
inni reprezentowali Katowice, Płock,
Łódź, Kielce, Bochnię i Czechowice-Dziedzice. W sumie obejrzano około
80 obiektów mostowych.

Zdjęcia: Kazimierz Flaga

Tekst powstał na podstawie cząstkowych relacji z poszczególnych dni wyprawy, sporządzonych przez prof. Kazimierza Flagę oraz następujące osoby: mgr Ksenię Feigel-Młodkowską,
mgr. inż. arch. Przemysława Flagę, mgr inż. Joannę Kędzielską, dr. inż. Henryka Kulikowskiego,
mgr inż. Wiesławę Rudnicką, dr. hab. inż. Barbarę Rymszę, prof. IBDiM, mgr. inż. Franciszka Rytwińskiego, dr inż. Małgorzatę Sorochtej.
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Po wyprawach do Francji i Hiszpanii oraz Peru i Boliwii

Wspomnienia i nowe plany
Podsumowanie dwóch ubiegłorocznych
wypraw mostowych, współorganizowanych przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, było przedmiotem spotkania, które odbyło się 14 stycznia
w salach Galerii „Gil”. Podobnie jak w latach
poprzednich, przyznane zostały tytuły Euromostowca i Mostowca Świata.
Spotkanie poprzedziło otwarcie wystawy fotografii Jana Zycha, wykonanych
podczas XXII Europejskiej Wyprawy Mostowej „Północna Hiszpania — Pireneje 2016”.
Wśród zaprezentowanych zdjęć znalazła się
praca „Lato”, uhonorowana główną nagrodą na 17. Międzynarodowym Biennale Krajobrazu „Definicja przestrzeni” w Kielcach
(o czym pisaliśmy w numerze styczniowym
„NP”). Nagrodzona fotografia powstała właśnie w trakcie wyprawy. Podczas wernisażu
Jan Zych dziękował twórcom programu wyprawy, a szczególnie Franciszkowi Brodzkiemu, za pomysł udania się na tzw. Wydmę Piłata w okolicach Bordeaux, we Francji, gdzie
wykonane zostało zwycięskie zdjęcie.
Zorganizowana w lipcu 2016 r. wyprawa europejska wiodła przez obszary południowej Francji, północnej Hiszpanii i przez

Mostowiec Świata — Arkadiusz Palka. Fot.:
Jan Zych

Pireneje. Poza obiektami mostowymi interesowano się wspaniałą historią i dziedzictwem kulturowym tych terenów, odwiedzając sławne katedry, muzea i pałace (relacja
z przebiegu wyprawy znajduje się w niniejszym numerze „NP” na stronach 22–26). Z kolei uczestnicy wyprawy światowej w październiku wzięli udział w eskapadzie do Peru
i Boliwii, gdzie mieli okazję zetknąć się m.in.
ze śladami kultury Inków, a także podróżować trasą kolei Ernesta Malinowskiego.
Podczas spotkania na PK przypomniano główne epizody obu wypraw. Kapituła,
której przewodniczył prof. Kazimierz Furtak, były rektor Politechniki Krakowskiej
i były przewodniczący Związku Mostowców RP, przyznała tytuły Euromostowca
i Mostowca Świata. Po raz pierwszy tytuł
Euromostowca nadano dwu osobom.
Otrzymali go małżonkowie dr inż. Małgorzata Sorochtej i dr inż. Henryk Kulikowski.
W trakcie spotkania Małgorzata Sorochtej
przedstawiła referat zatytułowany „Mosty
w malarstwie”. Zwróciła uwagę, że motyw
mostu pojawił się w różnych dziełach mistrzów pędzla, jak np. na obrazie Jana van
Eycka „Madonna kanclerza Rolin”, Hieronima Boscha „Sąd ostateczny” czy Giovanniego Belliniego „Zmartwychwstanie”.
Tytuł Mostowca Świata powędrował do
Arkadiusza Palki, który z uczestnikami spotkania na PK podzielił się refleksjami z wyprawy do Peru i Boliwii. Prezentował tak różne
osiągnięcia inżynierii, jak mosty budowane
jeszcze przez Inków czy przeprawy mostowe
wzniesione na trasie kolei transandyjskiej,
wybudowanej przez Ernesta Malinowskiego.
Warto bowiem pamiętać, że na tym słynnym

Euromostowcy — Małgorzata Sorochtej
i Henryk Kulikowski. Fot.: Jan Zych

szlaku kolejowym, przechodzącym przez
przełęcz Ticlio na wysokości 4818 m n.p.m.,
wzniesiono 50 mostów i wiaduktów.
Dyplom Euromostowca wręczył dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż.
Andrzej Szarata, prof. PK, zaś dyplom Mostowca Świata laureat odebrał z rąk prorektora prof. Tadeusza Tatary. Spotkanie prowadził pomysłodawca i główny organizator
wypraw mostowych prof. Kazimierz Flaga,
który przedstawił też propozycje wypraw
w roku bieżącym. Trasa europejska ma prowadzić przez tereny dawnych kresów Rzeczypospolitej, położone na Białorusi, Litwie,
należącego do Rosji Obwodu Kaliningradzkiego, a także zahaczyć o część Polski Północnej. Jeśli chodzi o wyprawę światową,
planowanym celem jest Japonia.

(ps)

Sukcesów „Cantaty” ciąg dalszy
Sezon zimowy obfituje w sukcesy Akademickiego Chóru PK „Cantata”, prowadzonego przez Martę Stós. W grudniu ub.r. zespół
zdobył Srebrne Dyplomy VII Krakowskiego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych (zob. nr 1/2017 „NP”),
a 28 i 29 stycznia został nagrodzony Złotym
Dyplomem IV Rzeszowskiego Festiwalu
Kolęd i Pastorałek i zajął II miejsce podczas
XVI Myślenickiego Festiwalu Pieśni Chóralnej
„Kolędy i Pastorałki”.

www.nasza.pk.edu.pl

W Rzeszowie „Cantata” rywalizowała
z 30 zespołami z Polski i zagranicy. Obowiązkowe było wykonanie kolędy „Gdy
śliczna Panna” („Cantata” wybrała aranżację współczesnego polskiego kompozytora Grzegorza Miśkiewicza). Mocnym punktem występu konkursowego było ambitne
„Bóg się rodzi” na trzy chóry, kompozycja
Marka Jasińskiego. W jury zasiadali wybitni
specjaliści w dziedzinie muzyki chóralnej:
dr hab. Małgorzata Nowak, dr hab. Jolan-

ta Skorek-Münch oraz dr Anna
Marek-Kamińska.
Podczas myślenickiego festiwalu komisja konkursowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Jerzego Kurcza wysłuchała 16 chórów z całej Polski. Uczestnicy musieli
uwzględnić w repertuarze kompozycję Teresy Frączkiewicz-Kirkov „W ubogiej stajence”,
nagrodzoną na III Ogólnopolskim Konkursie
Kompozytorskim.

(J. T.-D.)
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Nagroda im. Jerzego Ciesielskiego

Za wieloletnią pracę na rzecz rodzin
Kolejnym laureatem Nagrody im. Sługi
Bożego Jerzego Ciesielskiego, Ojca Rodziny został Lech Polakiewicz — wieloletni
pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Laureat przez
wiele lat wspólnie z żoną działał na rzecz
rodzin w strukturach związanych z Kościołem katolickim, w szczególności z diecezją
toruńską. Uroczystość wręczenia nagrody
odbyła się 19 stycznia w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
Lech Polakiewicz jest z zawodu fizykiem. Urodzony 16 grudnia 1943 r. w Wilnie,
ukończył w 1966 r. Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMK i przez wiele lat pracował naukowo na toruńskim uniwersytecie.
Razem z żoną Elżbietą (która zmarła w roku
ubiegłym) przez 38 lat trwali we wspólnocie Domowego Kościoła, posługując w niej
jako para animatorska i moderatorska na
dziesiątkach rekolekcji.
W latach 1973–1994 państwo Polakiewiczowie wspólnie prowadzili spotkania
i wykłady dla narzeczonych w parafialnych
poradniach rodzinnych. W latach 1977–
1986 spotykali się z młodzieżą szkół średnich, poruszając tematy dotyczące miłości,

rodziny, płodności, antykoncepcji i aborcji. Od maja 1994 r.
prowadzili cotygodniowe audycje dla małżeństw i rodziców na
antenie Radia Maryja. W 1999 r.
za wieloletnią pracę na rzecz
rodzin zostali odznaczeni przez
biskupa Andrzeja Suskiego medalem „Zasłużonym dla Diecezji
Toruńskiej”. Razem z żoną Lech
Polakiewicz przeżył 49 lat. Doczekali się trójki dzieci i pięciorga wnuków.
Uroczystość wręczenia Nagrody im. Sługi Bożego Jerzego
Ciesielskiego, przyznawanej przez
środowisko Tygodnika Rodzin
Lech Polakiewicz — laureat Nagrody im. Sługi Bożego
Katolickich „Źródło”, odbyła się po Jerzego Ciesielskiego
raz 21. Prowadził ją prof. Janusz Kaw roku poprzednim problemy ze zdrowiem
wecki, który przypomniał postać
nie pozwoliły jej uczestniczyć w ceremonii.
patrona nagrody, pracownika naukowego
Władze Politechniki Krakowskiej reprezenPolitechniki Krakowskiej. Laureat otrzymał
tował prorektor dr hab. inż. arch. Andrzej
ikonę z wizerunkiem Świętej Rodziny.
Białkiewicz, prof. PK.
W uroczystości uczestniczyli ks. prof. Jan
Machniak i ks. dr Andrzej Scąber. Gościem
honorowym była żona patrona nagrody Da(ps)
nuta Ciesielska, witana tym serdeczniej, że

Studenci uhonorowali nauczycieli akademickich
Na przełomie 2016 i 2017 roku odbyły się
wydziałowe spotkania towarzyskie, podczas których młodzież skupiona w Samorządzie Studenckim Politechniki Krakowskiej przyznawała tytuły najlepszych
dydaktyków na poszczególnych wydziałach i kierunkach. Jako pierwsi uczynili to
studenci Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej — 17 grudnia, podczas
gali w hotelu Kazimierz, tytuł ten przyznali
trzem osobom: dr. inż. Andrzejowi Szrombie, dr. inż. Damianowi Greli, mgr. inż. Pawłowi Trębaczowi.
Podczas gali Wydziału Inżynierii Lądowej studenci przyznali tytuły na poszczególnych kierunkach, w dwóch kategoriach
— wykładowcy i prowadzącego ćwiczenia.
Na kierunku budownictwo najlepszym wykładowcą został dr inż. Aleksander Byrdy,
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a najlepszym prowadzącym ćwiczenia
— dr inż. Marian Świerczek. Na kierunku
transport najlepszym wykładowcą został
dr inż. Marek Bauer, a najlepszym prowadzącym ćwiczenia — dr inż. Jan Gertz. Na
kierunku gospodarka przestrzenna na najlepszego wykładowcę wybrano prof. Stanisława Belniaka, a najlepszego prowadzącego ćwiczenia — dr. inż. Tomasza Kulpę.
Również studenci Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki przyznali podczas
gali wydziałowej tytuły w dwóch kategoriach. Na kierunku fizyka wygrał w obu
kategoriach dr Wacław Pielichowski, którego uznano za najlepszego wykładowcę i najlepszego dydaktyka. Na kierunku
matematyka najlepszym wykładowcą została dr Beata Strycharz-Szemberg, a najlepszym dydaktykiem został mgr Kamil

Kular. Natomiast na kierunku informatyka
najlepszym wykładowcą okazał się dr hab.
inż. Marek Stanuszek (notabene prorektor
ds. studenckich), a najlepszym dydaktykiem — prof. Stanisław Drożdż.
Podczas Gali Najlepszego Dydaktyka
Wydziału Inżynierii Środowiska, odbywającej się 17 lutego w hotelu Best Western Premier, studenci wyłonili trzech laureatów.
Na kierunku gospodarka przestrzenna
tytuł przyznano dr hab. inż. Agnieszce Generowicz, prof. PK. Na kierunku inżynieria
środowiska tytuł otrzymał dr inż. Piotr Beńko. A na kierunku budownictwo tytułem
uhonorowano dr. inż. Krzysztofa Podlesia.
Zdjęcia z gali na cześć najlepszych
dydaktyków prezentujemy na III stronie
okładki.

(R.)
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Kilka słów o Osiedlu Akademickim
LUCJAN TABAKA

„Akopol” Sp. z o.o. została utworzona
16 października 2001 r. Głównym przedmiotem jej działalności jest budownictwo
mieszkaniowe. Nazwa pochodzi od słów:
Akademickie Osiedle Politechniki. „Akopol” — to jednoosobowa spółka Politechniki Krakowskiej, a wypracowany przez nią
zysk zasila budżet uczelni.
Osiedle Akademickie jest usytuowane
pomiędzy ulicami Skarżyńskiego a gen.
Bora-Komorowskiego. Jego położenie
na terenach dawnego lotniska, na stoku
nachylonym w kierunku południowym,
wyróżnia go dobrymi warunkami klimatycznymi. Osiedle jest otoczone zielenią
i cechuje się spokojną i przyjazną atmosferą. W ciągu kilku minut można stąd dotrzeć
do zlokalizowanych w pobliżu trzech dużych parków. Między budynkami znajdują
się obszerne tereny zielone, obsadzone
gęstymi żywopłotami i dodatkowo chronione słupkami.
Osiedle posiada centrum, które stanowi wydłużony plac, krzyżujący się z ciągami spacerowymi. Sieć drogowa i układ
komunikacji zbiorowej zapewniają szybki
dojazd do śródmieścia Krakowa, jak i dobre połączenie ciągami komunikacyjnymi w kierunkach wschód — zachód oraz
północ — południe.
Atrakcyjność Osiedla Akademickiego
polega m.in. na budownictwie tradycyjnym (pustak ceramiczny, dach spadzisty)
i solidnym (wysoka jakość materiałów), co
skutkuje niskimi kosztami utrzymania lokali (niski czynsz). Na podkreślenie zasługuje
też bardzo dobra lokalizacja. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje się szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum oraz kilka przedszkoli.
Atutem osiedla jest też niska oraz niezagęszczona zabudowa, a także różnorodność oraz układ funkcjonalny mieszkań
i standard ich wykończenia. Centralne
ogrzewanie i ciepła woda użytkowa dostarczane są przez MPEC. Dużą wagę przywiązujemy do zapewnienia wysokiej izolacyjności termicznej mieszkań, co w sposób
istotny przyczynia się do ograniczenia
kosztów ogrzewania.
Mając na uwadze bezpośredni związek
z uczelnią, spółka „Akopol” podejmuje działania zmierzające do stosowania w budownictwie wynalazków opracowanych przez
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pracowników naukowych Politechniki Krakowskiej, np. sztucznego kamienia — wynalazku prof. Janusza
Mikuły.
W ciągu kilkunastu lat powstało
piękne osiedle, niskich trzy- i czteropiętrowych domów. Docelowo
będzie ono liczyło około 500 mieszkań. Powierzchnia mieszkań jest
zróżnicowana, od około 30 m2 do
130 m2, od niewielkich garsonier po
dwupoziomowe mieszkania z obszernymi tarasami. Sprzedawane
przez „Akopol” mieszkania stanowią po zakupie własność hipotecz- Fot.: Jan Zych
ną kupujących.
Układ urbanistyczno-architektoniczny
budynków, które może nabyć każdy
osiedla oraz rozwiązania funkcjonalne
z mieszkańców osiedla. Sytuacja w zakresie
mieszkań są bardzo wysoko oceniane zadostępności parkowania na terenie Osierówno przez mieszkańców, jak też przez
dla Akademickiego w stosunku do innych
zainteresowanych ich zakupem.
osiedli Krakowa jest wyjątkowo dobra.
Do tej pory Spółka wybudowała 7 buIstotnym walorem naszej oferty jest
dynków, w których znajdują się 394 mieszabsolutna wiarygodność spółki „Akopol”
kania o łącznej powierzchni ponad
— 100 proc. udziałów jest własnością Poli22,5 tys. m². Aktualnie prowadzona jest
techniki Krakowskiej. Rektorzy Politechniki
sprzedaż ostatnich gotowych mieszkań
Krakowskiej minionych kadencji — prof. dr
w budynku nr 7.
hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż.
Budowa kolejnego czterokondygnaMarcin Chrzanowski, prof. dr hab. inż. Józef
cyjnego budynku (nr 9) ma się zakończyć
Gawlik, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
w bieżącym roku. Będą tam dostępne
— a także obecny rektor prof. dr hab. inż.
mieszkania jedno-, dwu-, trzy- i czteropoJan Kazior, od początku wspierali działalkojowe. Nabywcy tych mieszkań będą moność i rozwój „Akopolu”.
gli dokonywać indywidualnych aranżacji
Wsparcie władz uczelni sprzyja rozwojoi zmian projektowych. Można już dokonywi i osiąganiu wysokiej efektywności działań
wać rezerwacji mieszkań w tym budynku.
spółki, czego przykładem jest wiele przyznaMieszkańcy osiedla mają do dyspozycji
nych jej wyróżnień. „Akopol” otrzymał m.in.
dużą liczbę miejsc parkingowych. W przytytuł Geparda Biznesu 2007, przyznawany
ziemiach istniejących budynków mieści się
przez Instytut Europejskiego Biznesu w ka186 garaży i 9 miejsc postojowych, a na tetegorii najdynamiczniejszej firmy wojewódzrenie osiedla znajduje się 158 ogólnie dotwa małopolskiego, a także tytuły — Efekstępnych miejsc postojowych. Mieszkańcy
tywna Firma 2014 i Gepard Biznesu 2016.
osiedla parkują również wzdłuż ulic weWięcej informacji o ofercie „Akopol” Sp.
wnętrznych i takich miejsc parkingowych
z o.o. można uzyskać, dzwoniąc pod numer
jest co najmniej 120. W sumie na 394 miesztelefonu: 737 350 821 lub 12 648 42 30 w. 21
kania jest ponad 470 miejsc parkingowych.
oraz za pośrednictwem poczty elektroWraz z budowanym obecnie budynnicznej: akopol@akopol.com.
kiem nr 9, w którym będzie 68 mieszkań,
Zapraszamy do odwiedzenia naszej
zostanie oddanych 29 garaży wewnątrz
strony internetowej pod adresem:
budynku oraz 69 miejsc postojowych na
www.akopol.com.
zewnątrz (w sumie 98 miejsc parkingowych). Tak więc na 462 mieszkania będzie
Autor był w latach 2005–2014 przewodnicząponad 570 miejsc parkingowych. W chwicym Rady Nadzorczej Spółki „Akopol”; obecnie
li obecnej pozostało jeszcze 5 miejsc
jest członkiem zarządu spółki.
postojowych i 3 garaże w przyziemiach
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Politechnika Krakowska w mediach
What’s up
18 stycznia 2017 r.
Z Krakowa w kosmos i z powrotem
Dzisiejsze czasy charakteryzuje mobilność,
zmiana, hybrydowe modele nauczania, interdyscyplinarna edukacja. W Polsce to myślenie
jest jeszcze słabo wyczuwalne, a w krajach
wysoko rozwiniętych to standard — mówi
w wywiadzie Jakub Kruszelnicki, dyrektor
Centrum Transferu Technologii Politechniki
Krakowskiej.
Czym dokładnie się zajmujecie?
Centrum Transferu Technologii istnieje od
20 lat. Kieruję 30-osobowym zespołem,
który dzieli się na kilka podgrup. Jedna
z nich to zespół ds. funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych,
który — mówiąc w skrócie — zajmuje się
informowaniem i szkoleniem pracowników
Politechniki, aby pisali projekty, łączyli się
w konsorcja, wypychali swe pomysły na
zewnątrz, w świat. Dodatkowo takie działanie jest wzmacniane przez lokowane u nas
projekty: Regionalny Punkt Kontaktowy
i Enterprise Europe Network, które pracują
nad uczestnictwem Małopolski w programach ramowych oraz pomagają regionalnym MŚP w umiędzynarodowieniu. Jest też
zespół ds. komercjalizacji, który weryfikuje
rezultaty badań i decyduje, które z pomysłów mają szanse na komercyjny sukces
i wprowadza politechniczne wynalazki na
rynek. (...)
Wracając jeszcze do dobrej współpracy
środowiska nauki i biznesu: organizujecie
coroczną galę Innowatorów Małopolski,
wieńczącą 12-miesięczny program wyszukiwania najbardziej kreatywnych biznesów w aglomeracji Krakowa.
Z okazji dziesiątej, jubileuszowej edycji podzieliliśmy ten konkurs na siedem kategorii,
reprezentujących Inteligentne Specjalizacje
Małopolski: zrównoważona energia, nauki
o życiu, chemia itd. I faktycznie, świetnych
przykładów możemy podać mnóstwo. Silvermedia działająca w obszarze telemedycyny, MgSystems zajmujący się prefabrykacją domów ze spienionego polistyrenu
w branży tzw. inteligentnego budownictwa,
Aplixcom Solutions, czyli system do nadzorowania i wizualizacji produkcji, lnnova-Lab
wytwarzający chemiczne znaki identyfikacyjne na rozmaitych tworzywach. Co roku
nagradzamy tak wiele dobrych pomysłów,
że o kondycję naszych innowatorów można
być spokojnym.
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TVP Kraków
24 stycznia 2017 r.
Badania potwierdzają, że mycie
ulic zmniejsza smog
To co można zrobić już teraz, by zmniejszyć
smog — to mycie ulic — potwierdzają to
badania prowadzone przez Politechnikę
Krakowską. Uczelnia, MPO i Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska podpisały dwie umowy o współpracy. Zgodnie
z pierwszym porozumieniem MPO wraz
z Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i małopolskim WIOŚ
będą współpracować nad badaniami tych
zanieczyszczeń, które zostały zebrane podczas oczyszczania ulic. Taka współpraca
pomoże też ocenić, jak często w różnych
rejonach miasta MPO powinno czyścić
ulice wodą. Zgodnie z drugim porozumieniem MPO i Politechnika Krakowska będą
współpracować przy badaniach związanych ze zbieraniem odpadów, a także mają
wdrażać nowe technologie przetwarzania
śmieci. Wyniki umożliwią MPO osiągnięcie
lepszych efektów ekologicznych i ekonomicznych. „Dla Politechniki Krakowskiej
współpraca z podmiotami gospodarczymi,
jak również jednostkami samorządowymi
jest bardzo ważna, ponieważ w trakcie tej
współpracy uczelnia może realizować misję
inżynierską, polegającą na służeniu społeczeństwu” — powiedział rektor Politechniki
Krakowskiej prof. Jan Kazior. Powołując się
na doniesienia medialne z Brukseli mówił,
że w najbliższych latach należy się spodziewać rygorystycznej polityki UE w zakresie
składowania odpadów i ich oddziaływania
na środowisko.

„Dziennik Polski”
25 stycznia 2017 r.
Politechnika wśród liderów
innowacji
W gronie czołowych polskich uczelni z największą liczbą zgłoszeń znalazła się Politechnika Krakowska. Z 44 zgłoszeniami plasuje się
na 10. miejscu rankingu TOP-20 uczelni wyższych w Polsce w 2016 r. z największą liczbą
zgłoszeń patentowych (liderem zestawienia
jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z 117 zgłoszeniami).
Wśród rozwiązań, które PK zgłosiła w minionym roku do ochrony patentowej, są m.in.

dedykowane medycynie, w tym transplantologii aerożele chitozanowe jako rusztowania
do hodowli tkanek, gotowe do wykorzystania w kosmetologii kompozycje do mycia
ciała i włosów, innowacyjny wymiennik
do odzysku ciepła z powietrza w układach
wentylacji czy wirnik turbiny wiatrowej. Politechnika jest też w gronie TOP-20 uczelni
z największą liczbą uzyskanych praw patentowych (14. miejsce z 29 praw).

„Gazeta Wyborcza”
28 stycznia 2017 r.
Dla kolarza rekordzisty stworzyli
w Krakowie syberyjskie warunki
W laboratorium Politechniki Krakowskiej
zwanym „Zamrażarką”, w temperaturze sięgającej –50 stopni Celsjusza, ćwiczył kolarz
Valerian Romanovski, zdobywca pięciu rowerowych rekordów Guinessa. Sprawdzenie
możliwości ludzkiego organizmu — taki cel
postawił sobie Valerian Romanovski, pochodzący z polskiej rodziny na Litwie 42-latek,
który od 25 lat mieszka i pracuje w Polsce. (...)
tym razem rekordy zamierza bić w położonej
w rosyjskiej Jakucji wiosce Ojmiakon na Syberii. (...) Projekt o nazwie VR 2017 swoim patronatem objęła Politechnika Krakowska, która
udostępniła kolarzowi pomieszczenia otwartego w zeszłym roku Laboratorium Badań
Technoklimatycznych. Romanovski jest tym
samym pierwszym człowiekiem, który stał się
obiektem testów prowadzonych w tzw. Zamrażarce. Na co dzień hangar w Czyżynach
służy bowiem badaniom wielkich maszyn
w skrajnych warunkach klimatycznych. — Są
to zarówno temperatury obniżone, do –50 stopni Celsjusza, jak również podwyższone do nawet
70 stopni na plusie — tłumaczy kierownik laboratorium dr Janusz Pobędza. — Badaniom
mogą tu być poddawane maszyny budowlane:
koparki, żurawie, ładowarki, sprzęt wojskowy,
np. czołgi, ale też podwozia samochodów ciężarowych, wyrzutnie rakiet czy drobniejsze rzeczy, takie jak podesty dla przemysłu kolejowego
czy urządzenia dla producentów żywności. Romanovski przez trzy dni ćwiczył w hangarze
o długości ponad 20 m, szerokości 8 m i wysokości 4 m. Jeździł na rowerze w temperaturze sięgającej –50 stopni (choć ze względu
na wywoływane w laboratorium podmuchy
wiatru temperatura odczuwalna będzie dużo
niższa). W trakcie jazdy była badana nie tylko
wydolność jego organizmu, ale także wytrzymałość sprzętu.
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Północna Hiszpania —
Pireneje 2016
Fotografie Jana Zycha
14 stycznia — 5 lutego 2017 r.
W bogatym programie XXII Europejskiej
Wyprawy Mostowej: Północna Hiszpania
— Pireneje 2016 znalazły się zarówno
mosty, jak i inne obiekty o znaczeniu historycznym i kulturowym. Prezentowana w Galerii wystawa stanowiła właśnie
odzwierciedleniem tej różnorodności.
Wśród wielu atrakcyjnych fotografii były
i te przedstawiające znane obiekty, jak
Muzeum Guggenheima w Bilbao, kolumna Krzysztofa Kolumba, Sagrada Familia
w Barcelonie, mury Carcassonne… Uwagę przykuwały Pireneje fotografowane
w podczerwieni. Perełką wystawy okazało się „Lato” — fotografia wykonana
na osobliwości przyrodniczej, czyli na
Wydmie Piłata (okolice Bordeaux). Autor
otrzymał za to zdjęcie główną nagrodę
podczas 17. Międzynarodowego Bien-

nale Krajobrazu „Definicja przestrzeni”
w Kielcach (2016).
XXII Europejską Wyprawę Mostową
zorganizowało Stowarzyszenie Wyprawy

Mostowe przy współpracy Katedry Budowy
Mostów i Tuneli PK. Trwała od 9 do 23 lipca 2016 r. Wyprawa obejmowała północną
Hiszpanię, południową Francję i Pireneje.

Wieliczka, Wrocław, Jawor, Świdnica — zabytki na liście UNESCO
XVIII Plener Artystów Niepełnosprawnych 2016
7–26 lutego 2017 r.
Od wielu lat wystawy z wielickich plenerów prezentowane są w galeriach Politechniki Krakowskiej. Początkowo ich
tematem było Muzeum Żup Krakowskich
w Wieliczce i jego otoczenie. Od kilku
lat tematem są i inne miejsca, będące
zabytkami na liście UNESCO. Ubiegło-

www.nasza.pk.edu.pl

roczny plener pozwolił artystom niepełnosprawnych zapoznać się ze wspaniałymi zabytkami Dolnego Śląska. Artyści
zwiedzili Wrocław z monumentalną Halą
Stulecia oraz Jawor i Świdnicę, w których
głównymi atrakcjami były XVII-wieczne
luterańskie Kościoły Pokoju, największe

drewniane budowle o funkcjach religijnych w Europie. W plenerze wzięło udział
około 50 artystów. Organizatorami tej
trwającej od 18 lat współpracy są: Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce oraz
Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych w Krakowie.
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Siódmy
wymiar sztuki
18 stycznia —
3 lutego 2017 r.

Wystawa malarstwa zorganizowana przez
Okręg Krakowski Związku Polskich Artystów
Plastyków rozpoczyna czteroletni cykl pokazów prac artystów z południowej Polski,
zrzeszonych w okręgach: katowickim, krakowskim, opolskim i wrocławskim. Oddział
krakowski reprezentują: Joanna Banek, Tamara Berdowska, Małgorzata Bundzewicz,
Ewa Gołogórska-Kucia, Ewa Ławrusiewicz,
Jan Podgórski, Władysław Podrazik, Michał
Sroka, Stanisław Tabisz i Joanna Warchoł.
W katalogu do wystawy czytamy:
„Tytułowy »7. Wymiar Sztuki« obejmuje

Tadeusz Kościuszko —
patron roku 2017
7–23 lutego 2017 r.

malarstwo. W założeniu swym dotyczy
jego nieprzedstawiającej formy, będącej
wizualnym uwidocznieniem ponadczasowych problemów i zjawisk wymykających
się realnemu odwzorowaniu. Ma pokazać
przykłady malarskich rozwiązań i formy
odpowiedzi na uniwersalne zapytania na

temat niewyjaśnialnych zjawisk naszego
bytu i rzeczywistości, w której dane jest
nam istnieć oraz wykazać zakres postrzegania przez twórców istotnych i priorytetowych zagadnień nurtujących każdego
z nich”.

Wystawa prac studenckich zorganizowana
przez Zakład Geometrii Wykreślnej Rysunku Technicznego i Grafiki Inżynierskiej oraz
Koło Naukowe „Wyobraźnia”, działające pod

opieką dr inż. arch. Beaty Vogt oraz mgr. inż.
arch. Szymona Filipowskiego. Poświęcona
pamięci Tadeusza Kościuszki wystawa wpisuje się w ogólnopolskie obchody jednego z sześciu patronów roku 2017. Studenci
I roku WA PK zaprojektowali w programie
Publisher i przygotowali egzemplarze autorskie kalendarzy na rok bieżący oraz wykonali projekt pomnika patrona Politechniki
Krakowskiej w programie SketchUP.
Autorami projektów pomnika są: Arkadiusz Kocik, Bartosz Weber, Hubert Wilczak, Katarzyna Bonek, Katarzyna Piekarz,
Klaudia Wiewióra, Maria Plaszczyk, Marta
Górnicka, Olech Biletskiy, Oleksandra Lenyk, Vasylyna Ilechko, Natalia Kamianowska, Zuzanna Kletchka, Agata Lewantowicz,
Przemysław Różniewski, Julia Stawowczyk,
Julia Jarząb, Aleksandra Nerwiński, Yaroslaw Panasevich, Magdalena Polak, Karol
Wawrzkiewicz. Na wystawie oprócz projektów pokazano również szkice i egzemplarze kalendarzy.

(dz)
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Gale na cześć
najlepszych dydaktyków
Na dziedzińcu, na cokole
Na dziedzińcu, na cokole,
W jeneralski odzian płaszcz,
Patronuje naszej Szkole,
Czy wiesz, kto to zacz?
Inżynierskie miał zdolności,
I polskie serduszko,
Żołnierz idei wolności,
Czyli nasz Kościuszko.
Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

Jego święto dziś nas zbiera,
By chwalić przymioty.
On nam wzorem inżyniera
Oraz patryoty.

Krzysztof Konstanty Stypuła

Na Wydziale Inżynierii Lądowej

Na zdjęciach obok
Gala Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (od
lewej): mgr inż. Paweł Trębacz, dr inż. Andrzej Szromba,
dr inż. Damian Grela.
Gala Wydziału Inżynierii Lądowej (od lewej): dr inż. Aleksander Byrdy, dr inż Tomasz Kulpa, dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK, dr inż. Marek Bauer, dr inż. Marian Świerczek.
Gala Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki (od lewej):
dr Mariusz Jużyniec, dr Beata Strycharz-Szemberg, dr Maciej Duras, Katarzyna Olender (studentka), dr inż. Paweł Jarosz, dr inż. Jerzy Orlof, mgr inż. Jan Wojtas, dr hab. Andrzej
Woszczyna, prof. PK, prof. Tadeusz Tatara, dr hab. inż. Marek
Stanuszek, prof. Stanisław Drożdż, dr Wacław Pielichowski,
mgr inż. Daniel Grzonka, dr Piotr Fornal, Klaudia Kaczka (studentka).

Na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki

Gala Wydziału Inżynierii Środowiska (od lewej): Gabriel Wiktorowicz (student), Aleksandra Łyżwa (studentka), Magdalena Krzyszycha (absolwentka), Karolina Ćwiek (studentka), Robert Sobala (student), Edyta Mitka (studentka), dr inż. Piotr
Beńko, Karolina Żmuda (studentka), Maciej Madej (student),
dr inż. Krzysztof Podleś, dr inż. Tadeusz Żaba.
Wykaz osób uhonorowanych tytułami najlepszego dydaktyka i najlepszego wykładowcy zamieszczamy na
stronie 28.

Fotografował: Jan Zych

Na Wydziale Inżynierii Środowiska

